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 לארשיב ספדנ

 תורומש תויוכזה לכ
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 ת(■ 480

 :םירויצ

 ל בינ פ אבא

 ביבא־לת ,מ״עב זכרמה סופדב ספדנ

 הרדחב הקירמא־לארשי רינ ילעפמ תרצות רינ לע ספדוה
 ץיבומייח .י להנמה לש ועויסבו



 !רתאו רתא לכב קסוטלופ יאצויל

 ,םירקי םידידי

 ונתוחילש תא םימייסמ וננה ,ונילע םתלטהש המישמה עוציב םע ,הזה םויה
 ...דוע הנניאשו התיהש הליהקל ךורכז רפס אוה - רפסה תא םכדיב םירסומ וננהו
 .רטפנה לש ורבק לע ,ןורכז תואל ,ןבא תבצמ ביצהל איה הוצמ דימתמו זאמ
 האושב ופסנ רשא וניריקי לש םבור תע ,וז םימי תקיתע הווצמ םייקל לכונ דציכ

 - םירחאו םינמרגה לש שאה תופרשמב ימ ,םיזגה יאתב ימ ,םתומ תא ואצמ המויאה
 יאדמשאה לש ינטשה חומה איצמהש תוירזכאה תוטישה לכב םתמשנ תאצ דע ונוע
 ,םייחב ראשהל לזמה ול קחיש אלו תורוראה וינרפצמ קמחתהל חילצהש ימו .ינמרגה
 ומירה רשא ,ונתליהק ינב םה םיטעמ אלו .םיגלשומה היסור תוברעב ותסונמב לפנ

 .םתומ תא ואצמו ומחל תיאנומשח הרובגבו ינמרגה ררוצה דגנ דרמה סנ תא
 ז לארשי רבקל אובל וליפא וכז אל םא ,ןבא תבצמ םהל ביצנ ךיא

 והז ,םיביצמ וננהש הבצמה אוה אוה הז רפס - םרכזל ביצנ ןבא תבצמ אל
 םהייחב םירוהט הליהק ינבל רנ ,םויה םילעמ ונא ותוא ,םהיתומשנל דימת רנ ,ןורכז רנ
 ,הדמשהה תבהלב םורמל םהיתומשנ תולעב ,םיברב םשה ישדקמ ,םתומב םישודקו

 .תוברת יסמור - "תוברת" אשונ םיחצרמ םע ידי־לע התצוה רשא
 רוביצ ישאר ,ונתליהק ינבמ םיבר לש ךרובמה םרכזל דעלגכ הז רפס שמשי ןכ

 .םינוש םינמזבו תונוש תופוקתב יח לכל םייח וקבש רשא ,םינמאנה ויתרשמו
 יאצוי לש םהינב וא קסוטלופ יאצוי םימחול ־םיריעצ לש םרכא - דעלג ןכ
 תומחלמבו ונתנידמב לארשי תואמצע תמוקת לע םהייח תא ובירקה רשא קסוטלופ

 .ברקב ולפנ הנוחטבל

 םינש הז רשא ,םידידיה לכל ונלוכ תרקוה הזב החולש ,רוכזי רפס תאצוה םע
 םויכ םסרפתמה רמוחה ףסוא וא הביתכ לש עצבמב ועייסו םמכש תא וטה תובר
 םהיניבו הכאלמב ולחה םינושארה וב םויה ןמ ,הלא לכ ושידקה רקי ןמז המכ .רפסב
 וב ,הזה עגרה דעו ,ונתא דוע ונניא רשא ,ןמרבליז יכדרמ ונריע ןב רפוסה תא ןייצנ
 ,התכאלמ תא המייס ,השארב דומעל יל בשחנ דובכלש ,רפסה תאצוהל הדעווה

 .רפסה תא םכל השיגמ איהו קסוטלופ יאצוי לש ןוגראה דעו לש ועויסב
 ,תואיגש ,תויועט הלא יא ולגתי ,רפסה תאירק םע יכ ,קפסב לטומ הז ןיא
 ידכ ,ושענש םיצמאמהו ןוצרה לכ םע ,המה םיימיטיגל הלא םירבד .׳דכו םיקויד־יא
 .וז הריציכ יביטקלוק לעפמ טרפבו םיזוחאה תאמב תמלשומ הדובע ןיא ;םהמ ענמהל

 אוה םגש — בגא ,ירבע קחצי ונדידי ,רפסה ךרועל הנותנ ונתדות — ףוסבלו
 ןייאר ,ול רסמנש רמוחה תא םינש 5־כ ךשמב סניכ ירבע רמ .והנה קסוטלופ יאצוימ
 ,הכירע רחאל ,רמוחה תא איבהו תונורכזו תועידי םהמ גישהל ידכ ,םיבר םידידי

 .סופדל

 הכרבב

 (ץנימרפפוק) ןתשוחנ בקעי
 קסוטליפ ישודקל רוכזי רפס תאצוהל הדעוה ר״וי

 ז



 1טלעוו ועצנאג רעד ןיא טיילסדנאל רעקסוטלופ יד וצ

 ,דניירפ ערעייט

 זדנוא ףיוא ויא סאוו עיסימ יד טריפעגסיוא ןבאה רימ ןעוו גאט םעניא ,טנייה
 טנעה ערעייא ןיא רעביא ןביג ןוא תוחילש רעזדנוא רימ ןקידנע ,ןראוועג טגיילעגפיורא
 ...אטשינ רעמ ןיוש זיא ןוא ןעוועג ויא טאוו ,הליהק א ןופ ךוב־קנעדג סאד הפס םעד

 ןופ רבק ןפיוא הבצמ א ןלעטשוצפיוא הווצמ א ןעוועג סע זיא ןא קידנעטש ןופ
 .קנעדנא ןוא ןכייצ סלא רטפנ א

 רעד ןעוו ,טאבעג ןכעלמיטרעטלא ןקיזאד םעד ןייז םייקמ רימ ןענעק יוו
 רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ,עטסטנעאנ ערעזדנוא ןופ לייט רעטסערג
 ,ןרעמאק־זאג יד ןיא רעוו ,טיוט רעייז ןענופעג ןבאה ,הפוקת־סגנוטכיגראפ רעמאזיורג

 המשנ ןייז טכיוהעגסיוא טאה סע רעוו ןוא ןשטייד יד ןופ סנפיוהרעטייש יד ףיוא רעוו
 ראנ ןרעלקוצסיוא ןעוועג לגוסמ זיא סע סאוו ,ןדאטעמ־סגנונייפ עמאזיורג יד תעשב
 וצ ןעגנולעג זיא סע ןעמעוו ןוא .יאדמשא ןשישטייד םעד ןופ חומ רעשילווייט רעד
 ןביילב וצ לזמ םעד טאהעג טשינ טאה רע ןוא לגענ ענעטלאשראפ ענייז ןופ ןפיולטנא
 רעדלעפ עטיינשאב יד ףיוא ףאלעג ןייז ןיא ןראוועג ןטינשראפ רע זיא ,ןבעל םייב

 .דנאלסור ןופ

 ־פיוא ןבאה עכלעוו ,הליהק רעזדנוא ןופ קינייוו טשינ ןענופעג ךיוא ךיז ןבאה סע
 טימ קידנפמעק ,טיוט רעייז ןענופעג ןבאה ןוא דנאטשפיוא ןופ לקאפ םעד ןביוהעג

 .אנוש ןשטייד םעד ןגעק הרובג רעשיאנומשח א

 ייז זא ,ראמראמ ןוא ןייטש ןופ הבצמ א ייז ראפ ןלעטשפיוא רימ ןענעק יוו
 ז לארשי רבק וצ ןעמוק וצ ןעוועג הכוז טשינ ןבאה

 טעוו ךוב עקיזאד סאד טרעיינ ,ןעיובפיוא ייז ראפ רימ ןלעוו הבצמ ןייק טשינ
 ראפ דימת־רנ א ,לפמעל־ןורכז א ןא טנייה ןדניצ רימ .ייז ראפ טנעמונאמ א ןייז
 ןיא ערעטיול — הליהק רעזדנוא ןופ רעטכעט ןוא ןיז יד ראפ לפמעל א ,תומשנ ערעייז
 םיברב ןעוועג שדקמ ןבאה עכלעוו — םוקמוא רעייז ןיא עטקילייהראפ ןיא ןבעל רעייז
 ןעמאלפ יד ןיא ןעלמיה יד וצ ףיורא ןענעז תומשנ ערעייז תעשב ןעמאנ ןקילייה ןייז
 יד — םיחצור ״עשירעגערט רוטלוק״ יד ןדנוצעגרעטנוא ןבאה סע סאוו ,םוקמוא ןופ

 .עיצאזיליוויצ רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןלאדנאוו

 רעזדנוא ןופ ןיז יד ראפ לאמקנעד סלא ןעניד ךיוא טעוו רפס רעקיזאד רעד
 סרעניד עיירט ענייז ןעוועג ןוא ,רוביצ ןשידיי ןופ שארב ןענאטשעג ןענעז עכלעוו ,הליהק
 .תופוקת ןוא ןטייצ ענעדישראפ ןיא לגוק ןשידרע םעד ןזאלראפ ןבאה עכלעוו ןוא
 יד ןופ רעדניק יד ראפ ןוא טנגוי רעד ראפ ןייטש־קנעדעג א ןייז ךיוא טעוו סע
 ־פיוא רעד ראפ סנבעל ערעייז טעמדיוועג ןבאה עכלעוו ,טיילסדנאל רעקסוטלופ
 ןענעז עכלעוו ןוא הנידמ רעזדנוא ןיא טייקידנעטשבלעז רעשידיי רעד ןופ גנוטכיר

 .תומחלמ־ץישאב עריא ןיא ןלאפעג

 עלא יד גנונעקרענא רעזדנוא סיוא רימ ןקירד רפס־רוכזי םענופ ןעניישרעד ןטימ
 ןוא לסקא ןא טגיילעגרעטנוא ןראי ליפיוזא ןופ ךשמ ןיא ןבאה עכלעוו ,דניירפ

 ח



 סאוו ,ןלאירעטאמ יד ןעלמאז ןופ ןוא ןביירש ןופ עיצקא רעקיזאד רעד ןיא ןפלאהעג
 ןבעגעגפא ייז ןבאה טייצ עיראבצעשמוא ליפ יוו .ךוב םעניא טכעלטנפעראפ ןרעוו
 ןלעוו ייז ןשיווצ ןוא טעברא יד ןביוהעגנא ןבאה עטשרע יד ןעוו ,גאט ןקיזאד םענופ
 רעכלעוו ,ןאמרעבליז יכדרמ רעביירש םעד ,ריע־ןב רעזדנוא ןענעכייצראפ דימ
 עיסימאק יד ןעוו ,טנעמאמ ןקיזאד םעד זיב ןוא ,זדנוא ןשיווצ טשינ ןיוש ךיז טניפעג
 ןוגרא םענופ ףליהטימ רעד טימ טייקיטעט ריא טקידנעעג טאה ךוב־קנעדעג ןראפ

 .רפס ןקיזאד םער רעביא טנייה ךייא טיג ןוא קסוטלופ יאצוי

 ךיז ןלעוו ,ךוב םענופ ןענעייל ןתעשב זא ,קפס םוש ןייק טשינ טגילרעטנוא סע
 עמיטיגעל א זיא סע .ג"דא ןטייקכעלטקניפמוא ,ןרעלעפ ,ןתועט עסיוועג ןקעדטנא

 וצ ייז ,ןראוועג טכאמעג ןענעז סאוו ,ןעגנוימאב יד ןוא ןליוו םעד ץארט ,גנוניישרעד
 טרפב ,טעברא עטעלפמאק עקיטנעצארפטרעדנוה א ןעניפעג וצ דעווש .ןדיימראפ
 ראפ ךיז טימ טלעטש סע יוו ,גנומענרעטנוא רעוויטקלאק א ןגעוו ךיז טדער סע ןעוו

 .קרעוו עקיזאד סאד

 ,ךוב םענופ ראטקאדער םעד קנאד רעזדנוא סיוא ןקירד דימ — ףוס םוצ ןוא
 .קסוטלופ ןופ רעקימאטשפא ןא ךיוא ,בגא ,זיא רעכלעוו ,ירבע קחצי דניירפ םעד
 ןוא ןטעברא יד טלמאזעגפיונוצ ראי ףניפ ךרעב ןופ ךשמ ןיא טאה ירבע קחצי דניירפ
 ןופ תודע ־תיבג ןעמונעגפיוא ,ןראוועג ןבעגעגרעביא םיא ןענעז סאוו ,ןעלקיטרא
 ןוא תונורכז יד ןעמאקלופראפ ןוא תועידי יד ןצנעגרעד וצ ידכ דניירפ ןוא עטנאקאב

 .קורד םוצ ןלאירעטאמ יד טכארבעג עיצקאדער רעקירעהעג א ךאנ

 סורג טימ

 (ץעמרעפפוק) ןתשוחנ בקעי
 םעד ראפ עיסימאק רעד ןופ רעציזראפ

 קסוטלופ ישודקל רוכזי דפס



 ד ר ו ע ה תאמ
 ־ןורבש לע םירחא ןורכז־ירפס תמועל ןמזב רחאתנ ונריע לש הז ןורכז־רפס
 רחאתנ אל םלוא - ,םויה דע רואל ואציש ,ידוהיה םעה לש ןורחאה םינורבשה

 !חכשת אל :ותקעזבו ולש השדחה רוכזי ־תאירקב ללכ

 ךלוה הלוקש ,סמחה ־תקעצ תא בוש ררועמ רוכזי ־רפס לש רוחיא לכ — ךפיהל
 .טאל־טאל השירחהל הטונ ,החונה ,הרופאה תוימוימויה רשאו ,תורודה לכ ףוס דע

 ןתוא לכ ,םינוילימה תשש תאוש ,וננוסא תחכש לש הנכס תפחרמש העשב
 תובהלתשה שדח רוכזי־רפס לכ הווהמ — ויתבלו וירעל ,ונמעל ושענש תועווזה
 שדחמ־יוליג - ונישודקל שדח דעלג לכו ףסונ ןורכז־רפס לנ ;הריכז לש השדח
 ונישודק וקבאנ םהבש ,תונושמ תותימו תופרשמ ,םיזאג־יאת ,תוילת ,תואטיג לש

 .תונורחאה םהיתועשב םיתרכומה

 .םנוילכ לש םימויא םיעגר םתואב ץראה אלו םימשה אל םתרזעל ואב אלו

 .לבת ־יבחר אולמב ררש םינפ ־רתסה

 ינפמ תרזוח שא־תרהזא ,החכשה־רש םע קבאמ אוה "רחואמ" רוכזי לכ
 לכב ידוהיה םויקה עוושמ ״!חכשת אל״ — ...רחממו םויהמ ,םלועמ ונידימשמ
 לצומ דואכ ומצע האריש ,םש אוה רשאב לוצינ לכ לא תינפומ וז ונתוועשו תורודה
 סנה ותוא אלול ,וב תוזחוא ויה יאדוו ,וב םג זוחאל תולולע ויה היתובהלש ,שאמ

 :אלפומה

 ,יל םג ,ונווכתנ םה יל םג
 לילצ ־יהק םינזרג תע

 ;לבתמ ךותירכה

 ךוכילוה םינוילימה־תשש־חצר לא תע
 הרצל ־חא ומכ ,ךימולע ןדבא םוקמל

 .ךירחא יתכלה

 עצמאב סנכנ ,האילפה הברמל ,לרוגה ךא
 רה ומכ ינריתסהו

 ...אמטה תוומה לש ימומרעה וטבממ

 ¬יל םג ,ונווכתנ םה יל םג

♦ 
 ־רחממו םושלש־לומתמ ןורכזה־ירפס לכ ןיב ,ונלש ןורכזה־רפס אנ־שמשי

 !חוכשל אלו רוכזל :דימת ־רכזל בוש ־קלדוהש דיפלכ ,םייתרחמ

 וכלשוהש העשב ,היילתל ולעוהש העשב ונישודק לש תמליאה האווצה תא רוכזל
 .תורובה ךותל הצחמל־םייוריו םייורי ולטוהש העשב ,םיזאגה־יאת ךותל חצר־תמחב

 — םהל םיבח ונאש בוחה לודג המכ רוכזל

 !חכשת אל

 — תוומ דע םיבערומ תואטיג םתוא לש םחלה

 ...תובוחרב בורל םויה ךלשומ
 והולכא אל זאגה־יאתב םיתוועמ תויפ

 !םמחל אוה םחלה

 ,םנוילכל ונראשנ בוח ־ילעב

 .םנולדחמ ונלצנ הכ



 — הנושמ ־התימו ־הפרח ־יללח םינוילימ םתוא ייח
 ...ןברוחה ןמ תורענתמה םירעב ךכ ־םתס בורל םיכלשומ

 תורודמב רפא וכפהש םיפוג
 - םתוא ויח אל
 !םהייח םה ולא

 ;םיתורכה םהישארל ונא בוח ־ילעב
 .ולצינש ונימי לע םייולת שא לש "חכשת־אל,, יווצ

♦ 

 !םתביתכ םתית לב ,דועו דוע "רוכזי"־ירפס אנ־ובתכיו
 םתכה דוע לכ ונישודק לש םיעוטקה םייחל ןורכז־ ידומע תבצה קספית אנ ־לא

 .לילכ החמיי אל םידוהיה ־גרה לש יתצלפמה
♦ 

 הז שא־דפאנ ואל יולת הטילפה־תיראש־ץראב ןאכ ףא ! חכשת אל - ןאכ ףאו
 !ונתנידמב ןאכ ףא ;ונישאר לעמ

 היולג המחלמב ךא ,תדלומהו םעה שודיק לע ולפנ רבכ ונינבמ םיבר ־םיבר
 .תוצראו םימע שיערהש ןוחצנבו

 םהמע םימחלנ ונאש ,שפנב־וניאנוש ונתוא םיפיקמ ,ול הנידמש םעכ ,ןאכ םג
 !חכשת אל - ןאכ םג ;תמא ־םולש לש אצומ אלל תובר םינש הז

 התוא תנכס — ןהירחאלו 67—56—48 תונשב ונל ובראש תונכסה תא חוכשל אל
 - ונל תברוא ןיידע האוש

 !חכשת אל - ןכ לע
 .ינש תיב ןברוחו ןושאר תיב ןברוח :ןברוח־ירפס ינש וייחב בתכ רבכ ונמע

 ,הנידמו ־םע ־תייחתל תיסינה ונתמוקתו האלפומה ונתרובג תוכזב יכ ,םיחוטב אנ ־היהנ
 ...ישילש ןברוח רפסל םלועל דוע קקזינ אל

 אי



 ראטקאדער םעד ןופ
 קיסעמטייצ ךיז טאה טאטש רעזדנוא ןופ ךוב־רוכזי ענענישרעד־טציא סאד
 רעביא רעכיב־רוכזי ענעבעגעגסיורא ליפ טנייה זיב ןיוש ערעדנא ןנעק טקיטעפשראפ
 טימ טקיטעפשראפ טשינ טייוו ךיז רעבא ,ןכארב עלא ןופ ךארב ןשידיי ןטצעל םעד

 ...יירשעג־״חכשת־אל" ןוא ףור־ רוכזי םעיינ ןייז
 !טרעקעגמוא

 ,רעדיוש םעד יינ סאד ןופ טקעוו עבאגסיוא־ רוכזי א ןופ גנוקיטעפשראפ רערעי

 טייקכעלגעט־גאט עקידאחינ עיורג יד ןעמעוו ,דלאוועג ןקידתורודה־לכ־ףוס־דע םער
 ...ןליטשראפ וצ םאזגנאל טגיינעג זיא

 6 רעזדנוא ןסעגראפ ןופ ,הלילח ,ראפעג א טגנעה סע ןעוו ,העש רעד ןיא

 קלאפ רעזדנוא וצ ןראוועג ןאטעג זיא סע טאוו ץלא סאד טא ,קילגמוא ןקינאילימ
 א רפס ־רוכזי רענענישרעד־יינ רערעי זיא - ןעמייה ןוא טעטש ערעזדנוא וצ ןוא
 ־םישודק רעדא ןורכז־רפס רענעמוקעגוצ רערע׳ ;גנונאמרעד ןופ םאלפפוא רעיינ

 סעיראטאמערק ,ץועמאק־זאג ,סאטעג ,תוילת ןופ קעדפיוא רעיינ א זיא לאמקנעד
 טימ טלגנארעג ךיז ןבאה םישודק ענעטינשראפ ערעזדנוא ווו ,תונושמ־התימ ןוא

 .ןעהעש עטצעל ערעייז

 עקיזאד יד ןיא ןפלאהעג ייז טאה שטנעמ רעד טשינ ןוא למיה רעד טשינ ןוא
 .ןטונימ־םוקמוא עכעלרעדיוש

 .טלעוו ןקע עלא ןיא טשרעהעג טאה םינפ תרתסה

 עקידרעייפ א ,החכש רעד טימ ףמאק א זיא — רוכזי ״רעטקיטעפשראפ״ רעדעי
 עקידנגראמ ךיוא ןוא עקיטנייה ןוא עשיטייצראפ ערעזדנוא ןגעק גנונעראוורעדיוו

 ...רעקיליטראפ

 !תורוד עלא ןיא םויק רעשידיי רעד טיירש — ״!חכשת אל״

 ־הטילפה ־תיראש ןוא םענעראוועג־לוצינ ןדעי וצ טדנעוועג זיא יירשעג ןייז ןוא
 ,הפירש א ןופ ביילברעביא ןא יוו ןטכארטאב ךיז לאז רע ,ךיז טניפעג רע ראנ ווו ,ןקיד

 רעכיז םיא ןטלאוו ןוא ןעמענמורא טנאקעג ךיוא םיא ןבאה ןעמאלפ סעמעוו
 :סנ רעכעלפיירגאבמוא רעד טשינ ןעוו ,ןעמונעגמורא

 ,ךימ ךיוא ,ךימ ךיוא טניימעג טאה׳מ

 ןעגנאלק עפמעט טימ קעה ןבאה׳ס ןעוו
 ;טלעוו רעד ןופ ןטינשראפ ךיד

 - ,ךיד טריפעג טאה׳מ הנושמ־התימ רעקינאילימ 6 רעד וצ ןעוו

 ,ןעגנאגעגכאנ ריד ןיב׳כ הרצל־חא ןא יוו - םוקמוא ןגנוי ןייד ןופ טרא םוצ

 טימ רעד ןיא זיא ןיירא - ןרעדנווואב םוצ — לרוג רעד ראנ
 טיוט ןקידאמט ןופ קילב ןערטיכ ןראפ ךימ ןוא

 ...!טלעטשראפ גראב א יוו יוזא

 ...ךימ ךיוא ,ךימ ךיוא טניימעג טאה׳מ

♦ 
 רעביא־רעביא ןוא עקיטנייה ,עקיטכענ עלא יד ןשיווצ ןורכזה־רפס רעזדנוא לאז
 ןקידנעטש ןופ לקאפ רענעדנוצעגנא־רעדיוו א יוו ןעניד רעכיב־ןורכז עקידנגראמ
 ערעזדנוא ןופ האווצ עמוטש יד ןעקנעדעג !ןסעגראפ טשינ ןוא ןעקנעדעג !ןעקנעדעג
 םעניא רעדיילשניירא ןכעלרעדרעמ םייב ! הילת רעד ףיוא ייז ןעיצפיורא םייב םישודק
 !רעבירג יד ןיא ןסאשעצ־בלאה ןוא ןסאשעצ ןלאפניירא םייב !רעמאק־זאג

 ...!םוקמוא ןכעלרעדיוש רעייז ןופ ביילברעביא רעד ןענעז רימ זא ,ןעקנעדעג

 בי



 :ןבילבעג קידלוש ייז ןענעז רימ לפיוו !בוח רעזדנוא זיא סע סיורג יוו ןעקנעדעג
 !חכשת אל

 - סאטעג עטרעגנוהראפ־טיוט־םוצ ענעי ןופ טיורב סאד

 ...ןסאג יד ןיא טנייה עפשב־יוזא־םתס ןעמ טפראוו
 ןרעמאק־זאג יד ןיא עטמירקעצ רעליימ

 .ןסעגעג טשינ סע ןבאה
 !טיורב רעייז זיא סע

 ;םוקמוא רעייז ןבילבעג דימ ןענעז תובוח־ילעב
 ...טיוט רעייז ןופ ןראוועג לוצינ ןענעז דימ

 ענעמוקעגמוא־הנושמ ־התימ ןוא־דנאש ןיא ןענאילימ ענעי ןופ ןבעל סאד
 ־ךיז־ןברוח ןופ יד ןיא טנייה עפשב־יוזא־םתס ןעמ טפראוו

 ...טעטש עקידנעלסיירטפא
 סרעטייש יד ןיא עטשאעצ םיפוג

 .טבעלעג טשינ סע ןבאה
 !ןבעל רעייז זיא סע

 ;פעק עטקאהעגפא ערעייז ןבילבעג דימ ןענעז קידלוש
 ענעראוועג־לוצינ ערעזדנוא רעביא ןעגנעה "סחכשת אל" עקידרעייפ

 ־פא טשינ ןוא רעטייוו ןוא רעטייוו ןרעוו ןבירשעג רעכיב־רוכזי יד ןלאז ןוא
 ןבעל טבעלרעד טשינ סמישודק יד ךאנ רעלעמקנעד יד ןלאז ןוא !ןרעמ ןבירשעג

 רעשידיי ןופ קעלפ־טלעוו רעטסכעלסעה רעד זיב י ןרעוו וצ טלעטשעג ןרעהפיוא טשינ
 -!ןרעוו ןשאוועגפא ןיטולחל טשינ טעוו גנוקיליטראפ ןוא הגירה

♦ 
 !חכשת אל - אד ךיוא ןוא

 ואל רעקידרעייפ־םאלפ רעד טגנעה דנאל־ הטילפה ־תיראש םעניא אד ךיוא
 - !הנידמ רעזדנוא ןיא ,אד ךיוא ;פעק ערעזדנוא רעביא

 ,תדלומהו םעה שודיק לע ןעמוקעגמוא ןיוש ןעגעז ןיז ערעזדנוא ןופ ליפ ־ליפ
 ןוא רעקלעפ טרעטישרעד טאה סאוו גיז א טימ ןוא ףמאק םענעפא ןא ןיא רעבא

 .רעדנעל

 יד ןופ טלגנירעגמורא דימ ןענעז ,דנאל א טימ ןיוש קלאפ א סלא ,אד ךיוא
 א וצ געווסיוא ןא ןא ,ןראי ךס א ויוש ןפמעק דימ עכלעוו טימ ,םיאנוש־םד עבלעז

 .חכשת אל — אד ךיוא ;תמא ־םולש
 ןראי יד ןיא טרעיולעג זדנוא ףיוא ןבאה עכלעוו ,תונכס יד ןסעגראפ טשינ

 .רעטייוו ןוא 67 —56—48

 אל :רעבירעד — זדנוא ףיוא ץלא ךאנ טרעיול םוקמוא םענעי ןופ הנכס יד
 !חכשת

 תונברוח יד :רעכיב־ןברוח 2 ןבעל ןייז ןיא ןבירשעגנא ןיוש טאה קלאפ רעזדנוא
 ־פיירגאבמוא רעזדנוא קנאד א זא ,רעכיז ןייז רימאל !ינש תיב ןוא ןושאר תיב ןופ
 טעוו ,דנאל־רעדיוו ןוא קלאפ־רעדיוו וצ גנוכאוופיוא רעקידמיסנ ןוא הרובג רעכעל

 ...!ןעמוק טשינ לאמנייק ,הלילח ,ךוב־ןברוח ןט3 ןייק וצ סע

 גי



 ןברוחל רכזכ סרהנש לודגה תסנכזל תיבל הסינכה לעמ הראשנש תירבע תבותכ
 לוש רעסיורג רעד וצ גנאגניירא ןרעביא ןבילבעג זיא סאוו טפירשפיוא עשיערבעה

 ןברוחל רכז א יוו ןראוועג טריניור זיא סאוו



 !הלעמ לש קסוטלופ םויה רבכ הנהש ,תידוהיה ךריע ,קסוטלופ תא רוכז

 !לארשי רבקל ואב אלו ותרכנש ךריע־ינב תא רוכז

 !םמלוע תיב - םתחונמ ןורכיזה ־רפסב יכ רוכז

 יתב וטשיק ותבצמ לש תוידוהיה תויתואבו ורבקמ והוכילשהש רטפנה תא רוכז
 !וב ונכתשה םירכנו ךתיבמ ךתוא וכילשהש ומכ ;םייוג

 !תומימת םינש תואמכ בוקשיוו רשג לע וכראש ,תומה־יעגר תא רוכז

 תורעיל דע םויאה קסוטלופ־שוריגמ וכשמנש ,םדמ םיבוקעה ךידודנ תא רוכז
 !ריביס

 האלפומ תידוהי הרובגב ומחלנש ,קסוטלופ לש םירוביגה תונבהו םינבה תא רוכז
 !םיינמרגה םיקלמעה םע

 !יצאנה ןיילתה ידיל ןודזב ךתוא וריגסהו ךמויקל ובראש ,םייוגה ךיביוא תא רוכז

 התואבו ךילע ןגהל ושפנ תא םעפ אל ףרחש תומואה לש דיחיה דיסחה תא רוכז
 !םכינש םג םתיפסנ התימ

 תודחאל הרהזא־תוא שמשל וילעש ,קסוטלופ■ תיראש לש לודגה סנה תא רוכז
 !ולוכ םלועב םייחב וראשנש קסוטלופ ינב ןיב תובבלה ־תומימחלו
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 ¬לש¬קסוטלופ טנייה ןי;ש זיא עכלעוו ,קסוטלופ ,טאטש עשידיי ןייד

 ! הלעמ

 !לארשי־רבק וצ ענעמוקעג־טשינ ןוא עגעטינשראפ יד ,דיע־ינב ענייד

 !ןימלע־תיב רעייז - החונמ רעייז זיא ןורכזה רפס םעד ןיא זא

 טימ ןוא רבק ןייז ן פ טרעדיילשעגסיורא טאה׳מ ןכלעוו ,רטפנ םעד
 ;רעזייה עשייוג טצופראפ ןעמ טאה הבצמ ןייז ןופ תיחוא עשידיי יד

 עדמדרפ ןוא םייה רעקיידעבעל ןייד ןופ טגאיעגסיורא ךיד טאה׳מ יוו יוזא
 !טצעזאב טדאד ךיז ןבאה

 ןגיוצעג קירב רעוואקשיוו רעד ףיזא ךיז ןבאה עכלעוו ,סעגר־טיוט יד
 !רעטרעדנוה־ראי עצנאג יוו

 ןופ ןגיוצעג ףיז טאה רעכלעוו ,רעדנאוו ןקיטולב ןוא דנו־ענ ןגנאל ןייד
 !רעדלעוו עשיריביס יד וצ זיב קסוטלופ־ שוריג ןכעלרעדיוש

 ־רעטסיוא טימ ןבאה עכלעוו ,רעטכעט ןוא ןיז רעקסוטלופ עשידלעה יד
 !םיקלמע עשיטייד יד ןגעק טפמעקעג הרובג רעשידיי דעשיל

 ןוא "ןייז" ןייד ףיוא טרעיולעג ןבאה עכלעוו ,םיאנוש עשייוג ענייד
 !ןיילת ןשיצאנ םענופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ךיד קיליווזייב

 לאמנייא טשינ טאה רעכלעוו ,תומוא יד ןופ דיסח םענלעצנייא םעד
 ריא טנעז טיוט ןקיבלעז ןטימ ןוא טצישאב ךיד ןבעל ןוא בייל ןייז טימ

 !ןעמוקעגמוא עדייב

 יוו ןעניד ףראד רעכלעוו ,חיראש רעקסוטלופ םעד ןופ סנ ןסיודג םעד
 ־נבעל עלא ןשיווצ תובבלה ־דוחיא ןוא תודחא וצ ןכייצ־גנונראוו א

 !טלעוו רעד ראג ןיא רעקסוטלופ ענעבילבעגרעביא

 וט



 ;סקעז יד ,אד ןעלמעלפ יד ןיא ןענערב ייז ןייא
 — ןאילימ סקעז יד ןאנ ״שידק״ ןבעלרעדיוש ןיא

 ן שא םעד טימ לטעטש ןיימ ןופ םישודק יד ,ייז
 -----! שדקתיו ,ייוו״יוא״ייוו־יוא ,לדגתי



 רבע יקרפ

 ה״י ןט־14 ןופ גנוטסעפ א — "אטשאב" 14־ה האמהמ רצבמ

 רבע !ופ ןעלטיפאק





 *ריעב םיירוטסיה תומוקמ לש םימולצת

 * טאטש ןיא רעצעלפ עשיראטסיה ןופ סעיפארגאטאפ

 ו449־ב המקוהש (היסנכ) הטאיגלוקה ריק לע תירבע תבותכ
 1560־ב הצפושו

 אטאיגעלאק רעד ןופ טנאוו א ףיוא טפירשפיוא עשיערבעה א
 1560 ןיא טריטנאמער ןוא 1449 ןיא טלעטשעגפיוא ,(עכריק א)

 םיאקצולפה םיפושיבה לש ("קמ1") הריטה
 ןפאשיב רעקצאלפ יד ןופ ("קעמאז") םאלש רעד

 רפסמ םימיל טרפנוב ןואילופנ ןאכ ןסכאתה 1606 תנשב .קושב תיב
 טראפנאב ןאעלאפאנ אד זיא 1606 ןיא .קראמ ןיא זיוה א

 געט עקינייא ןענאטשעגנייא

 ; 5 דומע /׳היתודלותו קסוטלופ ריעה״ :האר
 .61 ׳ז ,"טלאטשעג ןוא ןבעל שיטאטש ריא — קסוטלופ״ :עז



 ׳טשרע



 יקציבר םחנמ

 קסוטלופ ריעה
 היתודלותו

 תורודה תצורמב קסושלופ

 תונושאר תועידיש ןילופ תכלממ ימיכ קסוטלופ לש הימי

 תוצראמ ידוהיה עסונה ונל קינעה וקשימ ךלמה לש ונוטלש לע

 תנשב רבכש איה תירוטסיה הדבוע .בקעי ןב םהרבא ברע

 םילייח תינח ררוצל רצובמ הנבמ םוקמב ססונתמ היה 966

 לש תיגטרטסאה ותובישח ללגב הזו (תינלופב הינלטשק)

 ¬לפתה םוקמב ינמיה ופוחל בראנ רהנה תלפשב ןכשש ,בושיה

 הפיקמ ינשהו ריעה תא הצוח דחאשכ ,םיקיפא ינשל ותוג

 1 דרנוק לש היגליבירפב הנושארל רכזנ םוקמה .הידדצל

 -לופ םשב ,דתיה העודי ריעה .1227 תנשמ השבוזאמ ךיסנ

 .היבוטלופ םשב תרכזנ תיניטלב םיימשר םיכמסמבו הקסבוט

 דע .םיאקצולפה םיפושיבל ידעלב סכנכ קנעוה בושיה

 איה ,םרב ,וז הקנעה לש ךיראתהו הביסה העודי אל םויה

 תריחב םע .ריעה לש התוהמו היפוא תא תורודל העבקש

 תא םהיראותל םיפושיבה ופיסוה ,םנוטלש זכרמכ קסוטלופ

 1יז1מ06ק5 161־ 1־1(:0ת1 יבטלופה לבחה יכיסנ דובכה יונכ

 רתיבכ ריעב .היבוטלופ יסכוד ךכ רחאו ?0110\ז160515

 ב שיתהל םידוהיה לע רסאנ היסנכה יסכנ ווהש תומוקמה

 .הב תוהשל ףאו

 תמושת תא ךשמ השבוזאמ לבחב םיפיה תומוקמה דחאכ

 הזיב ישעמ ,תויולפנתהמ תובר לבסו ןילופ יביוא לש םבל

 יהו םיניסורה ,םיאטילה :םינכשה םימעה י״ע ושענש דושו

 .רפאו רפעל ריעה תא םיאטילה וכפה 1337 תנשבו םיגניבזדי

 ידכו היתוסירהמ ריעה תא םיקה הלח׳זיפ םנמלק ףושיבה

 תויוכזה תא 1339 תנשב הל קינעה התוחתפתה תא דדועל

 הגושגש •ג ?ז3.\\־0 011610111151116 יאנמלחה קוחהמ תועבונה

 .תילוטקה הרומכה ישארל תודוה 14־ה האמהמ לחה ךשמנ

 תוארהל ופאש ,םוקמב תונומראו ראפ ינינב תמקה ידי־לעש

 ריעה החתפתה הז ןמז קרפ ךשמ .תינוליחה םתמצוע תא םג

 וז הפוקתב .המחלמ תורעסו לרוג תוכופהת הודקפיש ילבמ

 הינרמופבש ונמלח ריעב םינוריעל וקנעוהש תובוחו תויוכז (1
 .תורחא םירעב תויוכז תגשהל אמגוד ושמשו

 ריעה תא תוטשקמ םקלחב רשא ,םיקיתעה הינינב בור ומקוה

 ¬יסנהו תונוש תויכז הל וקינעה םיכלמו םידיגנ .הזה םויה דע

 ¬וריעה תא וררחש בלסידלוו ,רימיזק ,טיבומיז ,השבוזממ םיכ

 תושר ןתנ 1 דנומגיז ךלמה .םיסמה תבוחמ 1432 תנשב םינ

 .דחוימה יפרגופוטה הבצמ ללגב המוחב ריעה תא ףיקהל

 לרקו רימיזק־ןאי ךלמה ןיב הידווש םע ןילופ תמחלמב

 ¬ואבצו 1656 תנשב קסוטלופ תא ןורחאה שבכ ,ידוושה בטסוג

 םיתיעל ריעה תא ודקפש תופרשה .בר םרה הל ומרג וית

 תוששורתהו התעיקשל ומרג תונופטשו רבדה תופיגמ ,תופוקת

 י״ע ךרענ 1703 תנשב םידבשה םע הינשה המחלמב .היבשות

 תואבצו ¥111 לרק ידבשה ךלמה ןיב םדמ בקע ברק קסוטלופ

 .תצחומ הלפמ ולחנש ואנייטש לרנגה לש ודוקפב םיסאסה

 תואבצ ןיב תוברק תריז 1806 תנשב השמש הבורקה התביבס

 הטדפנוב םיקהש ןוחצנה רעש לע .םיסורה תוסייגו ןואילופנ

 תוברק לש תומש רתי ןיב קסוטלופ לש המש םג תורח םי ופב

 סרהה לכ תורמל .ןוחצנה תא ול וליחנהש הכרעמ תודשו

 תופיה תחאל ריעה תכייש ,תורוד ךשמב הקלח תנמ היהש

 .םיפיו םיקיתע םינבמ המכ הב ודרשו ןילופב

 .בושח יתוברת זכרמ תונוש תופוקתב השמש קסוטלופ

 ינקז/ םיקינונקה םיצבקתמ הדי־לעש היסנכ) הטאיגלוקב

 ך״נתה תא םגרתש (\¥ס)610 קאיוו רמוכה דמיל (/'הרומכה

 ינלופה ןנגסמהו ףיטמהו תינלופל (^012313) תיניטלמ

 יוצמ וז הטאיגלוקב •הגראקס רטויפ לארשי אנושו םסרופמה

 רפסהדויב .(2תירבעב םיקוספ םיקוקח ובו חול םויה דע

 רריק ןיבמ איצוה ריעה תולובגמ קחרה הליהתל אצי ומשש

 ףאו הינלופב הליהתל אצי םמשש םימסרופמ םישיא וית

 תנידמ לש רלצנקה וידומיל קוח תא םייס הפ .הל הצוחמ

 תוריבב ותעשב םסרפתהש (1650—1595)יקסנילוסוא י׳זי ןילופ

 שוריפ יפל ,ויתאובנבש ,והיעשיו םיליהתמ םיחוקל םיקוספה (2
 העומשה .חישמה ושי לש ואוב לע םיזמר םייוצמ ,תירצונה היסנכה
 םרטש ,הרותב יקבו לודג ,ידוהי שיא י״ע שישב וטרחנ םהש ,הרמא

 .הז רזנמב םיבר םימי הלב ותורצנתה



 י ק צ י ב ר םחנמ

 רוטקיו רפוסהו תוזעונה תויטילופה ויתוינכות ללגב הפוריא

 .יקצילומוג

 ריעב תידוהיה תובשיתהה ינצנ

 היעב םירוגמה רוסא םידוהיה לע לח ליעל ונרכזהש יפכ

 תובשיתה י״ע ותוא ופקע םה הז גוסמ תומוקמ רתיב ומכ םלוא

 תולעבב ויהש ,קסוטלופ תולובגבש םיירפכ תומוקמבו םיחטשב

 . (1111*5(1103) הטופש םותתב וללכנ אלו תיטרפ

 השבוזאמ ץרא לש תויטפשמ תודועתו טפשמה יתב ירפסב

 קסוטלופב ידוהי בושי לע העידי ונא םיאצומ 15־ה האמהמ

 רכזנ 1486—1483 םינשמ יטפשמ ךמסמב .(3 1480 תנשב רבכ

 בקעי ר״ד .(יי (ןבואר) ןיבור יאקסוטלופה ידוהיה לש ומש

 קסוטלופ תא השראו ידוהי תודלות לע ורפסב ריכזמ יקצש

 השראו שוריג ירחא םידוהיה ורקע םהילאש םירעה תחאכ

 ריעה תליהק תא ללוכ רפיש קחצי ר״ד םג .(5 1483 תנשב

 האמב ןילופב תידוהיה היסולכואה ידממ לש ינדמוע בושיחב

 ־תהל ולכי אל םידוהיהש קפס לכ לעמ רורב .(815־הו 14־ה

 םיאב ויהש תעדה לע לבקתמו וז םיפושיב "תכלממ״ב בשי

 םויה תועשב קר הב םיהושו ל״נה תוקידסרויהמ הריעה

 ,רתוי רחואמ ונא םיאצומ הז בצמל רושא .היטמקרפ יכרצל

 הל ןיא ריעה" :רתיה ןיב רמואה ,(7 1786 תנשמ די־בתכמ

 ¬וזיא ןיא םידוהימ .(.ר .מ — ותוא) תלבוס אל םגו ידוהי ףא

 ףא ,תוחרזא רמולכ ,(100013(001 0111101) תובשיתה יהש

 ינולפ הריעה אב םג םאש ,ךכ ידכ דע רתויב ןטקה הסחמ

 ריעל וא רפכל עסנ אלא ,הב ןולל לוכי אל ,םיקסע לגרל ידוהי

 ¬לתסמ ויהו ריעב םתייחמ תא ואצמש םידוהיה ,םרב ."תרחא

 תומוחל רבעמש םהיבושי תא וארק ,םוי בורעב הנממ םיק

 הרומכה ישנא ,סחיה ימר םיפושיבה .קסוטלופ תליהק םשב

 םינוריעהו תינלופה הלוצאה ,תילוטקה היכרריהה יבלש לכב

 הרימשבו ידוהיה ךוותמל ,תיברב הוולמל ,רחוסל ויה םיקוקז

 רוסיאב קר םתבוח ידי םינומגהה ואצי םתריב תשודק לע

 ךייש היה השעמל .חישמה ושי יבלוצ לש ריעב םתובשיתה

 תולילע לושחנב ,םנמאו •קסוטלופ לש ינוריעה הפונל ידוהיה

 ןיא ןדיי ןופ עטכישענ רעד וצ ,קנורט היעשי ר״גמ . (3
 .208 ףד ,2 ךרכ ,ןטפירש עשיראטסיה ,אוויי .ה״י ןט15 ןיא עיוואזאמ

 01. £. ?1019616111001, 2ץ0121 7/ ^305237/16 001 023567/ 113)־ (4

 637/0116)5270? 010 05131111690 7/790130113 ■*ז 101011 1527. "^7305237/3 1932,

 ק. 18.

 אוויי .עשראוו ןיא ןדיי ןופ עטכישעג ,יקצאש בקעי ר״ד (5
 .22 ףד ,1 דרכ ,1947 ,קראי־וינ

 ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ עטבישעג־רוטלוק ,רעפיש קחצי ר״ד (6
 .1ג הדעה 150 ףדו 148 ףד .1936 עשראוו . רעטלאלטימ ןתעב

 ,,51301 11113513 ?11110 !״5103 02711 £1־37/3 1 £1277/116)6, 637/־ (7

 010501 2310260113 ]09ס׳ 7/01010501 1 $7/0130017 0103211)^06, 1. 1786

 7/7£133ס10.''

 םג רדענ אל 16־ה האמה יהלשב ןילופ ירע תא ףטשש םדה

 ־וקכ הגראקס רטויפ עיפוה 1597 תנשב .קסוטלופ לש המוקמ

 דדוש לצא ונקש ריעהמ םידוהי רפסמ דגנ ךלמה םעטמ דסימ

 לש ויתוארוה יפל .ותוא ואמטו (שודק םחל) היטסוה היסנכ

 ולעוהו ועצב אל רשא םיעשפב ודוה ,םיללמואה ונוע הגראקס

 ,ןכל םדוק הנש שמחו םירשע האמ ,זוירוק רותבו .(8דקומ לע

 בלסינטס יאקסוטלופה ינוריעה טפשנ ,1471 רבמטפסב 9־ב

 יפכ םלוא ,(9"ותודהיתה״ו ושי תדב ותריפכ ללגב קדואג

 לש המרופירה תעונתל הארנכ הנווכה קנורט .י קדצב ריעמש

 .השבוזמב זא הטשפתהש ,"םיכ׳צה םיחא״ה

 תודלות לע ותריקסב ףסאש םיירוטסיהה םינותנה יפל

 "ורדח" .1884 תנשב היריעה ריכזמ ,יקציב׳זיו לבאפ ריעה

 ,ןילופ תקולח םע 1794 תנשב ריעל םידוהיה (ותרדגה יפל)

 תיאקוטסילאיבה הכשלה תטלחה יפל םוקמהמ ושרוג םלוא
 .(הלשממה יסכנ לע חקפמ דרשמ — £31ז16ז3• 613103100103)

 ומקמתהש םידוהי ידי לע ושענ ולאה "הרידח״ה תונויסנ

 קחורמה ירפכ בושי ,הבופופמ ,קסוטלופל םיכומסה םירפכב

 ויה ויתומדא בורש ,יבלפופ רפכהמו רטמוליק 18־כ ריעהמ

 קינ׳צורופה לא םחיתה רשא /ץיבקטונ עטנ ןתנ לש וינינק

 ותרשב ,ןואילופנ תומחלמב ןייטצהש ׳ץיבקטונ ןמרה (ןגס)

 .(10יקסבורבמוד לש םינויגלב

 התוחתפתהו ריעל הריגהה
 תובשיתהה רוסא לוטב םע

 םידוהיה ובשיתה יתפרצה אבצה לש ןילופל םתסינכ םע

 ולבק 1815 תנשב דבכו עירפמ ןיאב 1806 תנשמ לחה ריעב

 ץפושו בחרוה רשא הז הליפת־תיב .תסנכ־תיב תמקהל תושר

 הנש התואבו 1875 ילויב 21־ב ףרשנ (1864) ד״כרת תנשב

 .("תראפתל יונב שדחמ םקוה

 ,(1895) ה״נרת תנשב ״ץילמה״ב םסרפתהש רמאמ יפל

 (׳ץיבוניצ .מ רמ י״ע ונל אצמוה) ק״שרהמ בקעי תאמ 71 ׳םמ

 ןייטצה אל רשא דחא ןומגה ןוישרב" םיבשיתמה ןושאר היה

 .ןמדירפ הירא ׳רב לשנא רשא ׳ר ב״ושה "לארשיל ותאנשב

 ,6 ךרכ ,ח״שת ,ריבד ׳צו.ד .םלוע םע ימי ירבד ,בונבוד .ש (8
 .175 ףד

 .59 הרעהו 218 ףד ,ל״נכ ,קנורט היעשי ר״גמ (9
 .יקסבורבמוד לש םינויגלב הליהתל ןייטצה ׳יייבקטונ ןגס (10
 םינויגלב תורשהמ ותאיצי ירחא .הינקסוטב ןוטרוק שובכ םע עצפנ
 דובכה רדסמ ריבא היה .1824 תנשב דוע םש יחו זירפב בשיתה
 00. 191־1307 501ר1£6ז, 270121 1^1616517/3 :רפסה ךותמ .יתפרצה

,1932 315237/3^" . 1.1510£3607/690 07/5130113? 0101316 ^ 013101690? 

.57 •£ 

 51ס7/ת110 ^609זפ11^2ת7 :יפל ןורחאהו ןושארה ךיראתה (11
 *1־610317/3 ?015101690 1 1011*70? *13)6^ 5107/130151010?, ^305237/3

.0 1888 
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 היתודלותו קסוטלופ ריעה

 המודבו םירלדנסו םיטיית :הכאלמ ילעב״ רפסמל השרוה וירחא

 ־תחל ׳םיברה וירמכלו (.ר .מ — ןומגהל) ול ויה םיצוחנ רשא

 םאו תאזה השודק ריעב ןמאנ םוקמב דתי םהל עוקתלו בשי

 תאז לכב ,דואמ טעומ הישנא רפסמו הנטק ,דתיה הדעה יכ

 תנשב ."םיקלא תדובעל הליפת תיב ןנוכל ןוישרה םהל ןתינ

 ןמלז לש ויתומדאמ קלה לע תורבקה תיב םג םקוה 1815

 (12קבלצולו י״ע ץינרבול הרייעהמ שדח בשות) רצינרבול

 רצינרבול ןמלז ׳ר םיאבה ישארמ דחא בדנ" :בותכה ןושלכ

 ,הלחנ תזוחא לעב היה רשא (ובשומ רפכ םש לע ארקנה)

 ואולמב רמאמה) ."םידוהיה תורבק הדשל הוצקהו ץרא תרבכ

 כ״חאו הבוקמ הרייעל םיתמה ולבוה זא דע .(חפסנב האר

 יכרצ לכו םידוהיל בשומ םוקמ" היה זאש ,הבופופ רפכל

 תורבק הדשו .דוקמ ,שרדמה תיבו תסנכה תיב ,םש ויה הדעה

 2252 תשיכר י״ע תורבקה תיב בחרוה 1882 תנשב .״המודכו

 ¬לשה רשיא 1885 תנשבו (רטקה 1.5־כ) תיאלקח המדא תומא

 1781 ךסב ורודג תואצוהמ קלח יוסכ ה׳זמולב ישארה ןוט

 בושיה חתפתה תובשיתהה תרתה זאמ .תוקיפוק 731 לבור

 ¬והיה היסולכואה לודג תאלבט ןלהל .םיריהמ םידעצב ידוהיה

 .יסורה לשממה לש םיימשרה םינותנה פ״ע ,ריעב תיד

 היסולכואה לודג
 %־ב תידוהיה" '

 םידוהי

 רפסמ %
 ה״ס

 הבשה היטולכואה

— 5.1 118 2295 1810 

444.9 16.3 643 3957 1825 

188.5 43.4 1856 4271 1856 

73.9 46.9 3227 6866 1865 

47.4 52.4 4756 9046 1888 

 רפסמב תדמתמה הילעה תא רורב ןפואב המיגדמ אלבטה

 .דיסולכואל סחיב םגו תיטולוסבא הניחבמ קסוטלופב םידוהיה

 תובשיתה לש זרוזמה בצקה לע הנממ םידמל ונאו תיללכה

 525 ופסוותה 1825 דע 1810־מ הנש 15 ךשמב .ריעב םידוהיה

 1865 תנש דע 1825 תנשמ ;םיזוחא 444.9 לש לודג ,םידוהי

 היסולכואה הבחרתה ןמז קרפ ותואבו 401.7־ל זוחאה עיגה

 .136.0%*ב קר תירצונה

 תחיתפ םע ריעב םידוהיה רפסמב הלודגה הילעה ירחא

 םינש 64 ךשמב הווש טעמכ לודג 1825 תנשמ לח ,הירעש

 :תחא לכ םינש 32 לש תופוקת יתשל ןקלחנ םא ,תואבה

 טעמכ תידוהיה היסולבואה הלדג 1856 תנש דע 1825 תנשמ

 םירטפנה ישארמ דחא" :ך׳ילמה״ב רמאמה יפל ךיראתה (12
 רב בקעי ר״רה שישיה אוה שדחה תורבקה תיבב רבקנ רשא
 :הלאה םירבדה ופסנתי ותרובק תבצמ לע .ל״ז ךאש רדנסכלא

 ."ןימלעה תיב לע ןושאר היה הז ,ה״עקת תנש-

 ,םרב ,רתויו יצתו םיינש יפ 1888 דע 1856 תנשמו שולש יפ

 1856*מ — תדמתמ הטאה לש ךילהת ןמתסמ 1865*מ לחה

 10 לש הפוקת ךשמ) 73.9% ה״סב אוה לודגה 1865 דע

 .47.4% קר םינש 24 לש ןמז קרפב ,1888 דע וז הנשמו (םינש

 ןילופ הסנכנ ינלופה דרמה ןולשכ ירחא 1831 תנשמ

 לע היסור יבחרמ .ילכלכ גושגש לש הפוקתל תיאסרגנוקה

 .תחתפתמה תינלופה הישעתה ירצומ ינפל וחתפנ היקווש

 ־וטסנ׳צ—השראו הנושארה לזרבה תליסמ הללסנ 1845 תנשב

 -לופמ קחרה הרבע וז הליסמ .הניול דע כ״תא הכראוהש ,בוח

 הלסיוה לא חונ הרובחת קרוע שמש בראנ רהנה םלוא ,קסוט

 ןורוט לאו תינלופה הריבה לא תורוחסה וטשוה הימימ לעש

 תא תבכרב ריבעהל םג היה רשפא השראומו ןופצבש גיצנדו

 הנשדה השבוזאמ תמדא לע .ןילופ לש המורדל תרצותה

 ומיקהו םיצעו תואובתב ףקיה בר רחסמ קסוטלופ ידוהי וחתיפ

 הירברפבו ריעב .תואלקח ירצומ דובע לש תגשגשמ הישעת

 תנשב .חורהו םימה חוכב תוענומה חמק תונחט 13 ויה תומייק

 תלשבמ גרבננורק שוילוי םיקה (הלודגה הפרשה ירחא) 1875

 הרטויפ כ״תא) הקסניטקידנב ׳חר תנפב יתמוק־וד תיבב רכש

 ,היווטמ ,תורועל תשורח תיב היה םייק ןכ־ומכ .(יגראקס

 .םירחא םילעפמו הדוס־ימל תשורח־יתב 2 ,םיצע תרסנמ

 היתוביסו תוחתפתהה בצק תטאה

 ינתוא םיאיבמ ונידיב םייוצמה חמקה תונחט דוסי יכיראת

 תוחתפתה לע אלבטהמ ונקסהש תוהז טעמכ תונקסמ תקסהל

 -יתב השש ומקוה 1821 תנשב .ריעב תידוהיה היסולכואה

 1879־ו 1871״ב ,השולש — 1861־ב ,םיינש — 1848־ב ,םייחיר

 11 ודסונ 1861 דע 1821 תנשמ םא .הנש לכב תחא הנחט

 תחא לכ ומקוה תופסונה תונחטה יתש ירה ,חמק תונחט

 .םינש 9 לש שרפהב

 הישעתהו היסולכואה תוחתפתה בצק תטאהל הביסה

 ,׳ץשוגדיב—השראו לחבה תליסמ תחיתפ :םימרוג ינשב הצוענ

 ¬ופה תוממוקתההו הניו—בוכוטסנ׳צ—השראו תליסמל הרבוחש

 תבכרה תליסמ םג הארקנש השדחה הליסמה .1863 תנשב תינל

 ¬מהו תיתיישעתה הינמרג לא ,ברעמה לא הליבוה ,תיאלסיוה

 .םייאלקח םלג ירמוחו תרצותל ןירצמ קוש התווחש תחתופ

 ¬ורקה תבכרה תנחתו םימה יביתנ לש םכרע תחפ התחיתפ םע

 ןבומ .רטמוליק 22 לש קחרמ קסוטלופמ תקחורמ התיה הב

 ¬ימע םע תורחתהב דומעל ולכי אל הינרציו הירחוסש וילאמ

 ןמזב •תבכרה יספל ויה םיכומס םהיבושי וא םהירעש םהית

 אבצהו םידרומה ןיב םירמ תוברק ושטינ תינלופה תוממוקתהה

 יאו הנידמב זרכוהש יאבצה בצמה .ריעה תוביבסב יראצה

 הפרשה .הישעתהו רחסמה ייח תא וקתיש תיטילופה תואדוה
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 יקציבר םחנמ

 .ריעה תלכלכל תחצינ הכמ הנתנ 1875 תנשב הצרפש הלודגה

 אבצה ידודג ינש לש םמוקמ םע ןמתסה בצמב המ רופש

 םיכרענ ויה ריעה תוביבסב .ירוזא םילוח־תיב תמקהו יסורה

 ינב וניחאמ םיברו םיבחרנ אבצ ינורמת הנשב הנש ידמ

 הללכב ריעה ,םרב .אבצה יקפסכ םתיחמ תא ואצמ לארשי

 הלחש תיתישעתהו תילכלכה תוררועתהה לגעמל הסנכנ אל

 תא הלטב רשא ,1862 תנשמ יקסלופוליו לש המרופירה םע

 .םידוהיה לע הז חטשב ולחש תולבגהה לכ

 (207 ןוילג) ״הריפצה״ ןותעב המסרפתה 1887 תנשב

 חפסנ האר) .קסוטלופ ידוהי תקוסעת לע תיטסיטטס הבתכ

 הגרדמ םירחוס 17 ויה םיסנרפמ 1079 ךותמ .(רמאמה ףוסב

 הדליג ילעב םירחוס ויה העבש קרו הזמ הלעמל ףאו תינוניב

 םכותמ ,251 ויה םיריעז םירחוס .אבצלו הלשממל םיקפס ,הינש

 םידממב םבור ,האובת ירחוס 64 ךותמ .קושב םינכוד ילעב 60

 ילעב הששו תועקרק ילעב ינש םג ויה .םינאוצי 7 ויה ,םינטק

 ,1079 ךסמ 67,8% םהש ,םיסנרפמ 732 רתי .חמק תונחט

 ,םילבס ,םינולגע ,תוילושו הכאלמ־ילעב ,םינוש םיכוותמ ויה

 .םינוש שדוק־ילכ לידבהלו הרוחש הדובע ידבוע

 םיירובצה םייחה

 תמחלמ ץורפ דע קסוטלופב םיידוהיה םיירובצה םייחה

 סנרפו ןיידה ,ברה .תוחונמ ימ לע ולהנתה הנושארה םלועה

 הליהקה .חקפמ וא רמוש — הצרוזוד ןושלמ ,ראזוד) הליהקה

 רמולכ ,ינ׳צינ׳זוב רוזוד תונוטלשה ינפב ימשר ןפואב הארקנ

 ־לופה ידוהיה רובצה לש ויגיצנ ויה (תסנכה־יתב לע חוקפ

 ¬יקפת .ריעה ידבוכמ ןיבמ קר ונמתנו תושרה יפלכ יאקסוט

 ךלהמה לע חוקפו הליהקה יסכנ לע הרימשב ומצמטצה םהיד

 .תווצמלו הרותל םינבה ךונחו םייתדה םייחה לש ןיקתה

 תודוה .םירבדה ינפ ונתשנ 1914 תנשב ינמרגה שובכ םע

 תוברת ייח וחתפתה םינמרגה לש תיסחי ילרבילה ןוטלשל

 אבצה בר לש םרוקב םע .תינויצה תורדתסהה הדסונו רובצו

 תורדתסה המקה ךבילרק ר״ד ברהו ןהכ סחנפ ר״ד ינמרגה

 תונוטלשה תכימתב לארשי תדוגא יריעצו לארשי תדוגא

 תא שוכרל םינינועמ םתויהב .תונויצל דגנ לקשמכ םייאבצה

 תינלופה תואמצעה תעונת דגנ ולצנלו ידוהיה רובצה בל

 ותרטמש תוליהקל תוריחב קוח םינמרגה ודביע ,תרבגתמה

 ידכ דע םנמא .תרחבנ תירובצ תידוהי תוגיצנ תמקה היה

 םצע םלוא ,םירבדה ינפ ועיגה אל הליהקל םיגיצנ תריחב

 ךילהתה תלחתה הווהו רובצב הסיסתל םרג יטרקומדה ןויערה

 המקוה ריעב .ידוהיה ףיקתבו ריבגב תולתהמ תוררחתשה לש

 .התחפו הכלה תדה תעפשה .תידוהי היסנמיגו תירובצ הירפס

 ינלופה ןוטלשה תפוקת

 רבעמה תפוקתב ,ןילופ תמוקתו תירבה תואבצ ןוחצנ םע

 ¬ייחה .קסוטלופ ידוהי תובר ולבס יחרזאהו יאבצה ןוטלשה ןיב

 ("םיקי׳צרלאה") רלאה רלנגה לש ודוקפבש םינלופה םיל

 ־עומה־תירב—ןילופ תמחלמב .םיבשותב וללעתהו םינקז וזזג

 םודאה אבצה ידי לע תינמז ריעה השבכנ 1920 תנשב תוצ

 .דיל אבה לכמ וזזב םיפחיהו םיבערה וימחולו

 היסולכואה ידממ ועיגה תיאמצעה ןילופ תכלממ תפוקתב

 ,תירצונה ריעה .םיבשותה ללכמ 40%־ל קסוטלופב תידוהיה

 .תססות תידוהי ריעל הכפה תילוטקה הרומכהו םיפושיבה זכרמ

 ¬כנתה תרשרש תופוצר ויה ינלופה ןוטלשה תונש םירשע

 יקסבוקדאלקס־יובלס ,יקסבארג .ידוהיה םעה ינומהל תויול

 ידוהיה דמעמה לש תוששורתהה תוינידמב ךרד ינמס םה

 הוולמ ,היצדנאה לש ילכלכה םרחהו םימורגופה .ינוניבה

 תוימשיטנאה ,ןוטלשה ישאר לש (אברדא) "םשבוא״ה תמכסה

 ינידמ ןורתפ לש אלצטיאב תפטעתמה וזו ןסרה תחולש

 רלטיה יסגלקל ךרדה תא וללסש םה ,ןילופ ידוהיל לוכיבכ

 םיליעפ םיפתוש תויהל ינלופה םעה ינומה תובל תא ורישכהו

 .םינוילימה חצרל םיליבס וא

 התנימש ,קסוטלופ תליהק בור לרוגו החגשהה התצר

 לרוגמ הנוש היה שפנ םיפלא תעבשמ הלעמל 1939 תנשב

 םידוהיה לע רזגב םינמרגה תסינכ םע .תורחא םירעב םהיחא

 ורבע ,יסורה שובכה יחטש רבעל ושרוג םה .ריעה תא בוזעל

 .םודאה אבצה ילייחו יניצק י״ע הדהאב ולבקתנו לובגה תא

 הליהקה תוחתפתה םע הגושגשו קסוטלופ ריעה תודלות

 תודהי לש האילפמה התוינויחל הנמאנ תודע םה תידוהיה

 ¬כוהש שונא תורצוא — הברקב ומעפש הריציה תוחוכל ,ןילופ

 .םידז ידיב ודח

 1 חפס3

 <71 .סמ ,1895—ה״נרת ,״ץילמה״) קסוטלופ תליהק לש התישאר

 ,ידוהי םוש הפ אצמיי אלו האריי אל םדק תונש ינפל

 הפ .םילותאקל דאמ השודק ריע .רתיה קסוטלופ ריעה יכ

 השורפ .דתיה ותדוצמ רשא ישארה ןומגהה ןכשמ םוקמ היה

 םילותאקה ינהכ יחרפל לודגה ראנימעסה תיב .הבר ץרא לע

 ססונתי םויה דע .היתובוחרב וקשקתשה תואמל םירמוכו

 דואה םינלופה תדירמ ימיב רשאו ,ןומגהה ןומרא והבג אישב
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 היתודלותו קסוטלופ ריעה

 םילוח־תיבל ךפהנ התעו תוכלמה רצואל ןומראה סרהנ הנור

 דומעי םויה דע .חור לכל ורזפתנ םירמכהו אבצה ישנא לש

 םיבותכ ויתוחור עבראמ רשא םילותאקה תליפת תיב ולת לע

 ;רכו "שמש חרזממ" :םיקוספה תירבע תפשבו תויתואב

 .רכו "לארשי עמש" ;רכו "הכלנו וכל בקעי תיב"

 תמדא לע לגרה תסירד רוסא היה םידוהיל יכ רבדה ןבומ

 טבעל וצלאנ הפ ךרד םיעסונה הלאו תאזה השודקה ריע

 םינבאב ולקס םילותאקה ירענ יכ ,רוחס ,רוחס םהיתוחרא

 .םריע ךרד עוסנל וניהי רשא ,םידוהיה ישאר לע

 םיעשתכ הז קסוטלופ ריעב םידוהיה תובשייתה תליחת

 ב״ושה היה קסוטלופב בשייתה רשא ןושארה ידוהיה .הנש

 םידוהיה רפסמ היה זא .ל״ז ןמדירפ הירא ר״ב לישנא רשא ׳ר

 ותאנשב ןייטצה אל רשא דחא ןומגה ןוישרב יכ האמ טעמ

 ,םיטייח :הכאלמ ילעב ,ונתירב־ינבמ םידחאל השרוה ,לארשיל

 ¬תהל םיברה וירמכלו ול ויה םיצוחנ רשא ,המודכו םירלדנס

 םאו ,תאזה השודקה ריעב ןמאנ םוקמב דתי םהל עוקתלו בשיי

 תאז לכב ,דאמ טעמ הישנא רפסמו הנטק .דתיה הדעה יכ

 .םיקלא תדובעל הליפת תיב םהל ןנוכל ןוישרה םהל ןתנ

 םהיתמו תאזה ריעב םידוהיל תורבק הדש דוע היה אל זאו

 הקוחרה עוואקאמ ריעב םידוהיל רשא םייחה תיבל ולבוה

 רפכל רובקל םהיתמ וחלש ךכ רחאו ,תואסרפ שלש הנממ

 היה זאו !בשחי קצארעס ריעה םוחתל תעכ רשא עוואפאפ

 ,םש ויה הדעה יכרצ לכו םידוהיל בשומ םוקמ ל״גה רפכה

 .המודכו תורבק־הדשו הווקמ ,שרדמה תיבו תסנכה תיב

 רשא ,םינושארה םידוהיה יכ ,תרמואו תרפסמ הדגהה

 דובעל ולכי אל יכ דע ןומהה תמחמ ופדרנ קסוטלופב ובשייתה

 םהל ענמנה ןמ היה שדוק תבש לילבו .יולגב םהיקלא תא

 ומגר תאז ילול יכ ,ובשי הכשחב קרו םהיתבב תורנ קילדהל

 ולחה םידוהיה רשאכ ךכ־רחא םלוא .םינבאב ףוספסאה םתוא

 חולשמו םהיקסע ידי־לע הנה ורהנ קוחרמו בורקמו תוברתהל

 םיצעהו האובתה רחסמו םימעה תלוכרמ ריעל התיהנ יכ ,םדי

 זא יכ ,"הנטקה גיצנאד" םשב הארקנו תחרופכ הלעו גשגש

 השראוומ ךרדהו ,ונצרא בחור אולמ לזרבה תליסמ יספ ויה אל

 ,תאזה ריעה ךרד ליבומ היה גרוברעטעפ—אנוואק—אנליוו

 ךרד" םויה דע ארקנ (שיבכ — עעסאש) ךלמה ךרד רשאו

 םידוהיל תורבק־הדש ןורסח יכ הדעה תוארבו ,"גרוברעטעפ

 רפכל םהיתמ תא ליבוהל רבדה םהילע דבכו ,דאמ הפ שגרנ

 דחא בדנ ,םיגלש תרשפהו רוק ימיב טרפבו ,עוואפאפ ןטקה

 רפכ םש לע ארקנה) רעצינארבול ןמלז ׳ר םיאבה ישארמ

 הוצקהו ץרא תרבכ ,הלחנ תזוחא לעב היה רשא (ובשומ
 .םידוהיה תורבק־הדשל

 שדחה תורבקה תיבב רבקנ רשא םירטפנה ישארמ דחא

 לע .ל״ז ךאש רדנסכלא ר״ב בקעי ר״רה חונמה שישיה אוה

 הז ,ה״עקת תנש" :הלאה םירבדה וססונתי ותרובק תבצמ

 ידי לע השדחתנ וז הבצמ ."ןימלעה תיב לע ןושארה היה

 וז הרבח לש סקנפב .(תמא לש דסח ילמוג) א״שחג תרבח

 רצח לע םירמוש םימי תועובש ודיקפה יכ ׳בתכנ א״שחג

 תישאר) .גהנמכו תדכ הזה ידיחיה רבקה לע רומשל תורבקה

 .(ה״עקת תנשב היה א״שחג תרובח תודסייתה

 תא ליכהלמ תסנכה־תיב היה ןטקו רצ םידוהיה תוברב

 הצרפ ךכ־רחא .םייטרג םיניגמב וללפתהו םיללפתמה לכ

 .(ץע לש וינבמ היה יכ) תסנכה תיב ףרשנו ריעב הרעבת

 דמחנ לכיה .תויפלתל םינבא תמוחה״כרת תנשב שדחמ הנבנ

 .וילע תפפוח השודקה תרדהו

 ¬ארה םידוהיהמ דחא יכ ,םינקזה ריעה יבשות ורפסי ןכ

 ־בו םירמוכה תמח וילע ךשמ ,קסוטלופב ובשייתהש םינוש

 .ובשומ םוקמ ,ותלחנ לע חפתסהלמ ןומהה והושרג םתדוקפ

 רשה זא היה רשא ,הנידמה ביצנ ינפל השראוול עסנ אוה

 (קסוטלופ) הריעה ואיבי יכ וצ ןתנ וילע ותלמחבו ,׳ץיוועקשאפ

 אבצה ישנא יכ ,היה ןכו ,ריש לוקבו העורתב ,לודג דובכב

 ¬בו םירישב (הריעה) והואיבהו וינפ לבקל ותארקל ואצי

 .תוניגנמ

 ינשה רדנסכלא ביטמהו בוטה ,ןמחרה רסייקה דסחב

 ,המש רוגל םידוהיה לכל קסוטלופ ריע ירעש וחתפנ ע״נ

 אלו ,םהיניעב רשיכו בוטכ הלחנ תזוחא םהל שוכרל םגו

 הדעל םילדבנ ויהי קר םינהכה תלשממב םייולת דוע ויהי

 ויה םידוהיה לש םירטפנהו םידלונה ירפס זא דע יכ ,הדבל

 שילש תעכ םה םידוהיה רפסמ התע דעו זאמ .םירמוכה ידיב

 ,םילודג םירישע םנשי םהב .םירצונה ריעה יבשות רפסמ יפל

 .םה םהל — םילודגה םיסכנהו םיתבה תיברמו םיסכנ יברמ

 ןרק עדגנ ,תילסכייווה לזרבה תליסמ הללסנ רשא תעהמ

 רחסמה ינפואב םייחה חור יכ .הדוה הנפ ,הויז הנפ ,קסוטלופ

 עווראנה רהנ לע דוע עמשנ אל תוניפסהו תוינאה קשמ .לדח

 .םברעמ וברעי אלו הפ ךרד ורוסי אל חרוא ירבוע .םדוקמכ

 ׳ה די יכ ,הילע וננוקי ריעה ינקזו בר רשוע שי רישעהל

 אל רשא ,השונאו הבר הכמ התכוה יכ !הערל הב התיה

 ."הנממ אפרהל דוע לכות
 קשרהמ בקעי

 (ץיבוניצ השמ :סופדל איבה)
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 י ק צ יוו א ר םחנמ

 2 חפסנ

 קטוטלופ לע תילכלכ הקיטטיטאטס
 דלפסוקרמ קחצי לש וידי השעמ ,207 ןוילג ,(1887) ז״מרתה תנשמ "הריפצה״ב הבתכ יפל

 לארשי לעפי המ

 ¬וקלחמל ונריעב לארשי ינב ידוקפ■ ,דלא :ק ם ו ט ל ו פ

 הדובע ילבקמ הינשה הגרדממ אדליג ילעב םירחוס :םהית

 ? 7 — ץראל חחל חולשל האובת ינוק ;5 — הלשממה תאמ

 רמצ ידגב ירחוס !2 — אבצה ישנא תלכלכ יכרצ םיקפסמ

 ;11 — ןפג־רמצו ישמ ידגב ירחוס ;2 — (רעלדנעהכוט)

 ־סיד) — קקוזמ ש״יי ;2 — טרוח) הרוחסל ש״יי ירכומ

 — םינטק םירחוס ;.ב״ב 9 — וירזוע ; 1 — (ראטאליט

 — רכשו ש״יי ירכומ ;60 — קושה לע הרוחס ירכומ ;91

 ; 4 — (רעכעלב) םיחפ יעיקר ישוע ; 5 — דבלב רכש ירכומ ; 39

 ינוב ; 1 — ץע יתב ינוב ; 2 — (רעשדלעפ) םיעגנ ישבוח

 ; 36 — תולגע ילעב ; 15 — םיעבוכ ישוע ; 10 — ןבא יתב

 ;4 — דבה תיבב ןמש ישוע ;4 — םיעבצ ;4 — םירוסרס

 — לזרב ירחוס ; 2 — ץמוח ישוע ; 2 — בלח לש תורנ ישוע

 : 12 — ץיקב םיגד ירכומ ; 6 — םידבועמ תורוע ירכומ ; 4

 ירכומ ; 10 — םיחולמ םיגד ירכומ ; 15 — ףרוחב

 ידגב ירפות ;25 — םישנא ידגב ירפות ;2 — טפנ

 בהזב הכאלמ ישוע ;5 — םירפס יכרוכ ;28 — םישנ

 לזרב ישרח ;1 — תשוחנ שרח ;2 — תובוט םינבאו

 (סעראילאמ) רששב יחשומ ! 1 — ץחרמה תיב קיזחמ ; 9 —

 ירכומ ; 6 — תואובת ינחוט ; 5 — ריש ילכב םינגנמ ; 10 —

 הלשממה םעטמ ,דרומ ; 34 — םידמלמ ; 1 — ןזח ; 3 — בלח

 — תונג ירכוח ; 1 — ןחדב ; 4 — םישמש ; 1 — בר ; 1 —

 — תורבעמ ירכוח ; 23 — םיפוא ; 2 — תועקרק ילעב ; 12

 רשב ירכומ ; 8 — םילבח ישוע ; 4 — םימעטמ ינימ יפוא ; 2

 םינגזמ ; 1 — (רעסאלש) רגסמה שרח ; 5 — םיטחוש ; 26 —

 הריד ישימשתל ץע ילכ ירחוס ! 35 — ץע ילכ ישרח ; 6 —

 ישוע ; 3 — דיס ירכומ ; 1 — (רעלסקערד) םידקשמ ; 2 —

 הינסכא יתב יקיזחמ ; 54 — םינעצר ; 4 — ןפג־רמצ תועירי

 — תועשה ירומ ינקתמ ; 57 — תונוש תואובת ירחוס ; 4 —

 ;45 — תונוש תודבכ תוכאלמ ישוע ;30 — לבס יאשונ ;4

 ילעבל םירזוע ;9 — תיברב יולמ ;25 — םינבא יתתסמ

 .26 — םינכוסו םירפוס ; 193 — תוכאלמ

 דלפסוקרמ קחצי
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 יקציוואר םחנמ

 קסוטלופ
 תורוד ןופ ףחל ןיא

 עטבישעג עניימעגלא

 ןעמאטש ענייז טיצ קסוטלופ בושי רעכעלמיטרעטלא רעד

 עטשרע יד ןעוו ,גנוייטשטנא םנליופ ןופ ןראי יד ןופ ךאנ

 ןבאה אקשעימ גינעק םענופ טפאשרעה רעד ןגעוו תועידי

 ־שידיי םענופ ןעגנוביירשאב־עזייר יד ןופ ןעמוקאב רימ

 רעשיראטסיה א זיא םע .בקעי ןב םהרבא רחוס ןשיבארא

 טרא ןפיוא ןענופעג ךיז טאה 966 ראי ןיא ןיוש זא טקאפ

 אינאלעטשאק) רענלעז ןופ ןרינאיצאטס םוצ גנוקיטסעפאב א

 .טייקיטכיוו רעשיגעטארטס ןייז בילוצ םאד ןוא (שיליופ ףיוא

 ןייז ףיוא ,וועראנ ךייט ןופ דנאלכאלפ םעניא טגיל טאטש יד

 ־רעסאוו ייווצ ןיא ךיז טלאפש רע ווו טראד ,גערב ןטבער

 רעד ןוא טאטש יד ךרודא טדיינש רענייא ןעוו ,ןסוגסיוא

 לאמ ןטשרע םוצ טרעוו קסוטלופ .םודא יז טלגניר רעטיייוצ

 רעד ,ןט1 םעד דארנאק ןופ עיגעליווירפ רעד ןיא טנאמרעד

 ןעוועג ןאד זיא טאטש יד .1227 ראי ןופ עיוואזאמ ןופ טשריפ

 עלעיציפא יד ןיא ןוא אקסוואטלופ ןעמאנ ןרעטנוא טנאקאב

 ןעמאנ ןשינייטאל םעד טימ טנאמרעד יז טרעוו ןטנעמוקאד

 •איוואטליפ

 ןפאשיב רעקצאלפ יד ןראוועג ןעקנאשעג זיא בושי רעד

 הביס יד טסווואב טשיג זיא טנייה זיב .םוטנגייא רעייז סלא

 תורוד עגנאל ףיוא טאה רע רעבא ,באג ןקיזאד םעד ןיפ

 טימ .טאטש רעד ןופ תוהמ ןוא רעטקאראכ םעד טמיטשאב

 ׳טפאשרעה רעייז ןופ רעטנעצ םעד סלא קסוטלופ ןלייייסיוא

 רעד ןופ ןטשריפ יד יוו טרילוטיט ןסאשיב יד דיז ןבאה
 1יז1ז106ק5 16ת־1(:0ש11 ?1ג110\י1מ1$15 דרע רעקסוטלופ

 יוו ,טאטש רעד ןיא .קסוטלופ ןופ ןסאקוד יד רעטעפש ןוא

 ־רעטסיולק יד וצ טרעהעג ןבאה סאוו ,תומוקמ ערעדנא ןיא

 וליפא ןוא ןצעזאב וצ ךיז ןדיי יד ןטאבראפ ןעוועג זיא ,רעטיג

 .ןייטשוצנייא קילייויטייצ

 יז טאה עיוואזאמ ןיא רעטרע עטסנעש יד ןופ עגייא יוו

 ןליופ ןופ דנייפ יד ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ךיז וצ ןגיוצעג

 גנורעטשעצ ןוא ביור ,ןלאפנא ךס א ןופ ןטילעג טאה ןוא

 1337 ראי ןיא ןוא רעגניווזדאי ןוא רעניסור ,רעניווטיל ןופ

 .ךארפ ןוא שא ןיא טאטש יד טלדנאווראפ עטשרע יד ןבאה

 טלעטשעגפיוא טאה אלאכשזעיפ םנעמעלק פוקסיב רעד

 גנולקיווטנא ריא ןרילומיטס וצ ידכ ןוא תוברוח יד ןופ טאטש יד

 םאוו ילבפיוא ריא .(,טכער רענמלעכ םאד ריא ןעקנאשעג

 יד ןעקנאדראפ וצ יז טאה ה״י ןט14 ןופ ןגיוצעג ךיז טאה

 ךרוד טבערטשעג ןבאה עכלעוו ,ןראה־רעטסיולק עשיליוטאק

 ־טלעוו רעייז ןזייוואב וצ ןצאלאפ ןוא םינינב־־טכארפ ןעיובפיוא

 ךיז טאה טייצ רעקיזאד רעד ןופ ךשמ ןיא .ץנעטאפ עכעל

 תומחלמ ןופ טוותפעג קידנרעוו טשינ ,טלקיווטנא טאטש יד

 דמוא זיא הפוקת רעקיזאד רעד ןיא .ןעגנורעדנע־לרוג ןוא

 ׳םיבינב עכעלמיטרעטלא עריא ןופ בור סאד ןראוועג טיובעג

 ןראטיגגיד .טאטש יד טנייה זיב וליפא טריצאב לייט א סאוו

 סעיגעליווירפ ענעדישראפ ןעקנאשעג ריא ןבאה ןגינעק ןוא

 ־אלוו ןוא רימיזאק ,טיוואמעיז עיוואזאמ ןופ ןטשריפ יד ןוא

 רעגריב עשיטאטש יד 1432 ראי ןיא טיירפאב ןבאה וואלסיד

 גיגעק רעד .ןרעייטש ענעדישראפ ןופ (סענאשטשעימ)

 א טימ טאטש יד ןעלגנירוצמורא טביולרעד טאה 1 טנומגיז

 .עגאל רעשיפארגאפאט רעדנוזאב ריא בילוצ רעיומ

 םעד ןשיווצ המחלמ רעשידעווש־שיליופ רעד תעשב

 רעטצעל רעד טאה וואטסוג־לראק ןוא רימיזאק־ןאי גינעק

 ןבאה תולייח עבייז ןוא 1656 ראי ןיא קסוטלופ טרעבארעד

 ןופ הפיגמ יד ,תופירש עקידרדסכ יד .טאטש יד טרעטשעצ

 ןבאה ןעגנוציילפראפ עטפא יד ןוא טסעפ רעצראווש רעד

 ןופ גנומעראראפ רעד וצ ןוא גנאגרעטינוא םוצ ןעוועג םרוג

 ןדעווש יד טימ המחלמ רעטייווצ רעד ןיא .גנורעקלעפאב רעד

 עקיטולב א קסוטלופ ייב ןעמוקעגראפ זיא 1703 ראי ןיא

 ןוא ןט3 םעד וואטסוג גינעק ןשידעווש םעד ןשיווצ טכאלש

 ־ענעג ןופ גנוריפגא רעד רעטנוא ןסאס יד ןופ רעטילימ םעד

 ־עג ןבעגעג ןענעז סאוו ןעגנוטכילפראפ ןוא ןטייהיירפ יד (1
 טבידעג ןוא ןרעפאפ ןיא אנמלעב טאסש רעד ןופ רעגריב יד ןראוו

 .טעמש ערעדנא ראפ ליפשייב םלא
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 .הלפמ עקידנעטשלופ א ןטילעג טאה רעכלעוו ,ואנייטש לאר

 ראי ןיא זיא טאטש רעד ןופ גנובעגמוא רעטנעאנ רעד ןיא

 יימרא סנאעלאפאנ ןשיווצ גנוטסעמראפ א ןעמוקעגראפ 1806

 עטראפאנאב םאוו ,רעיוט־ףמוירט ןפיוא •תוחוכ עשיסור יד ןוא

 ןשיווצ קסוטלופ טרירוגיפ ,זיראפ ןיא טלעטשעגפיוא טאה

 םיא ןבאה טאוו רעטרע־םפמאק ןוא־טכאלש ןופ ןעמענ יד

 ןופ ךשמ ןיא ןעגנורעטשעצ יד ץארט .ןוחצנ םעד טכארבעג

 ןיא עטסנעש יד ןופ עגייא וצ טאטש יד טרעהעג ,תורוד

 ־רעטלא עכעלטע ןבילבראפ ריא ןיא ןענעז םע ןוא ןליופ

 .סעדייבעג עגייש ןוא עכעלמיט

 א יוו תופוקת ענעדישראפ ןיא טנידעג טאה קסוטלופ

 ־סיולק א) עטאיגעלאק רעד ןיא .רעטנעצ־רוטלוק רעקיטכיוו

 רערעל ןעוועג זיא (ןקינאנאק יד ךיז ןעלמאזראפ םע ווו רעט

 רעשינייטאל רעד ןופ רעצעזרעביא רעד ,קעיווו חלג רעד

 ־ערפ רעטמיראב רעד ןוא שיליופ ףיוא (אטאגלווו יד) לביב

 רטאיפ לארשי אנוש ךיוא יוו טסיליטס רעשיליופ ןוא רעקיד

 זיב ךיז טביפעג עטאיגעלאק רעקיזאד רעד ןיא .אגראקס

 .(-םיקוספ עשיערבעה עטצירקעגסיוא טימ לוואט א טנייה

 ןצענערג יד רעביא טייוו טנאקאב ןעוועג זיא םאוו לוש יד

 ןעמאנ רעייז סאוו ,רעליש טריוולאסבא ןבאה קסוטלופ ןופ

 וליפא ןוא ןליופ ץנאג ןיא ןראוועג טסווואב רעטעפש זיא

 רעלצנאק רעד ערעל ןייז טקידנעעג טאה אד .ריא רעסיוא

 ןראוועג טמיראב ותעשב זיא רעכלעוו ,יקסנילאסא ישזעי

 עשיטילאפ עטסיירד ענייז טימ עפארייא ןופ טעטשפיוה יד ןיא

 .יקצילומאג ראטקיוו רעביירש רעד ןוא רענעלפ

 גמרעדנאוונייא רעשידיי רעד ןופ ןביוהנא יד
 טאטש ןיא

 לח ןדיי יד ףיוא זיא טנאמרעד רעירפ ןבאה רימ יוו

 יוזא רעבא ,טאטש רעד ןיא ןעניווו וצ טאבראפ רעד ןעוועג

 םעד ןטימעגסיוא אד ריוא ייז ןבאה רעטרע ערעדנא ןיא יוו

 עשיפראד ןוא רעצעלפ ףיוא ךיז ןצעזאב ךרוד רעווראפ

 ,קסוטלופ ןופ ןצענערג יד ןיא ןענופעג ךיז ןבאה סאוו ,םיחטש

 ־רעטנורא טשינ ןוא םוטנגייא עטאווירפ א ןעוועג רעבא

 .(111ז5(1103) ןצעזעג עריא רעטנוא ןלאפעג

 םעד ןופ ןטקאסטכירעג יד ןוא רעכיבסטכירעג יד ןיא

 סאוו והיעשי ןוא םיליהת ןופ ןעמונעג ןענעז םיקוספ יד (2
 טגאזעגנא ,ךריק רעד ןופ שוריפ םעד טיול ,ןבאה תואובנ ענייז
 ,גנאלק א ןעגנאגעגמורא זיא׳ס .חישמ םעד ושי ןופ םוקנא ןגעוו
 ךרוד לוואט םענראמראמ םעניא ןראוועג טצירקעגסיוא ןענעז ייז זא
 ךיז ןדמש ןייז ראפ טאה רעכלעוו ,הרות ןיא יקב ןוא לודג א ןדיי א

 .רעטסיולק ןקיזאד םעד ןיא טייצ עגנאל א טגנערבראפ

 א ןגעוו תועידי רימ ןעניפעג ה״י ןט15 ןופ עיוואזאמ דגאל

 יד ןיא .(:! 1480 ראי םעניא ןיוש קסוטלופ ןיא בושיי ןשידיי

 ןעמאנ רעד טנאמרעד טרעוו 1486—1483 ןראי יד ראפ ןטקא

 ןופ טמאטש םאוו (ןבואר) ןיבור דיי רעקסוטלופ םענופ

 ןדיי יד ןופ עטכישעג ןייז ןיא יקצאש בקעי ר״ד .(4 3עשראוו

 ווו ,טעטש יד ןופ עגייא יוו קסוטלופ טנאמרעד עשראוו ןיא

 עשראוו שוריג ןכאנ ןדיי רעוועשראוו יד טצעזאב ךיז ןבאה םע

 רעקסוטלופ יד ןיירא טמענ רעפיש קחצי ר״ד .(5 1483 ראי ןיא

 רעשידיי רעד ןופ לאצ רעד ןופ גנוצאשפא ןייז ןיא הליהק

 ־גוא סע .(6ה״י ןט15 ןוא ןט14 ןיא ןליופ ןיא גנורעקלעפאב

 טראטעג טשינ ךיז ןבאה ןדיי זא קפס םוש ןייק טשינ טגילרעט

 ןוא ןפאשיב יד ןופ "ךיירגינעק" ןקיזאד םעד ןיא ןצעזאב

 יד ןופ טאטש ןיא ןעמוקעג ןענעז ייז זא ןעמענוצנא זיא םע

 ךשמ ןיא זיולב ןטלאהפא אד ךיז ןגעלפ ןוא םעקידזרוי ד״א

 ־אב א .ןתמו־אשמ ןלעיצרעמאק ןופ םינינע יד ןיא גאט ןופ

 ־רעטעפש א ןיא רימ ןעניפעג עגאל רעד ןופ גנוקיטעטש

 ןשיווצ טלייצרעד רעכלעוו ,(7 1786 ראי ןופ די־בתכ ןקיד

 ןוא ןדיי ןייא ןייק וליפא טשינ טאה טאטש יד" :ערעדנא

 עדעווטעי א אטשינ זיא ןדיי ןופ .טשינ (ייז) טגארטראפ

 ,שפאשרעגריב טסייה םאד ,(1תס0131טמ1 1!1111מ1) גנוצעזאב

 ביוא זא ,טייוו יוזא ףיוא שינעטלעהאב עטסנעלק יד וליפא

 ןיא ןגעוו־סטפעשעג בילוצ דיי א רענייא ןעמוקעג זיא םע

 ראנ ,ריא ןיא ןפאלשרעביא טנאקעג טשינ רע טאה ,טאטש

 ןופ ."טאטש רעדנא ןא ןיא רעדא ףראד ןיא ןראפקעווא

 רעייז ןענופעג ןבאה עכלעוו ,ןדיי יד ןבאה ןגעוו טסעד

 ־גוא ןוז ןטימ ריא ןופ קעווא טזומעג ןוא טאטש ןיא הסנרפ

 תליהק ןרעיומ יד רעטניה רעצעלפציז ערעייז ןפורעג ,גנאגרעט

 עלא ףיוא םיחלג יד ,ןפאשיב עטלעטשעגכיוה יד .קסוטלופ

 עשיליופ יד ,עיכרארעיה רעכעלטסייג רעד ןופ ןעלפאטש

 ןשידיי ןיא טקיטיונעג ךיז ןבאה עשיטעטש יד ןוא עטכאילש

 "טייקילייה" יד קידנטיה .רעלטימראפ ןוא קינרעכווו ,רחוס

 אצוי ןפאשיב יד ןענעז ,עיסעסאפ רעשיליוטאק רעייז ןופ

 ־אמ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד וצ ,קנורט היעשי י״גמ (3
 .208 ׳ז ,2 דנאב ,ןטפירש עשיראטסיה ,א״וויי .ה״י ןט15 ןיא עיוואז
 01. £. ?1396,11311131, 7^6.21 ־¥¥־ ^313231^16 001 02356־^ ת3]■ (4

 013^316] 527011 010 0513131690 ר^793ת13 ^ 1־01011 1527. ^31־3261/^3 1932,

 !נ. 18.

 א״וויי .עשראוו ןיא ןדיי ןופ עטכישעג ,יקצאש בקעי ר״ד (5
 .22 'ז ,1 דנאב ,1947 ,קראי־וינ

 ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג״רוטלוק ,רעפיש קחצי ר״ד (6
 .1ג הרע״ד 150 ׳ז ןוא 148 ׳ז ,1936 עשראוו .רעטלאלטימ ןתעב

 ,,51311 1313513 ?1111'0\׳/5103 02711 ןנ1־3־^3 1 ק127־^116] 6, (331^- (7

 30501 231026313 |630׳ 1^0130501 1 51^0130017 010323]^06, 1־. 1786

 ו*ת7ק.15336."
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 סטאג" יד ןופ טכערניווו םאד ראנ ןרעווראפ ןטימ ןעוועג

 לייטדנאטשאב א ןעוועג ןדיי יד ןענעז שיטקאפ ."סרעציירק

 — ךעלקריוו ןוא .טפאשדנאל־טאטש רעקסוטלופ רעד ןופ

 טציילפראפ טאה םאוו ,םילובלב־טולב יד ןופ עלאווכ יד

 ןטימעגסיוא טשינ ךיוא טאה ,ה״י ןט16 ןופ ףוס םוצ ןליופ

 אגראקס רטאיפ ןטערטעגסיורא זיא 1597 ראי ןיא .קסוטלופ

 ןגעק גנוקידלושאב רעד טימ גינעק םענופ ראסימאק א םלא

 עיטסאה א טפיוקעג ןבאה ייז זא קסוטלופ ןופ ןדיי עכעלטע

 ־םיולק א טבנגאב טאה רעכלעוו ,יוג א ןופ (טיורב ןקילייה)

 אגראקס ןופ גנונעדראראפ רעד טיול .טעדבעשעג יז ןוא רעט

 ןעוועג הדומ ךיז ,טקינייפעג ןראוועג עכעלקילגמוא יד ןענעז

 ־ראפ ןוא ןוטעגפא טשינ ןבאה ייז םאוו ,ןכערבראפ םעניא

 125 ,זאירוק םלא ןוא .(8ןפיוהרעטייש ןפיוא ןראוועג טנערב

 ןראוועג טפשמעג זיא 1471 רעבמעטפעס 9 םעד העירפ ראי

 ־ראפ ראפ קעדואג וואלסינאטס רעשיטעטש רעקסוטלופ רעד

 .ךיז ךריזיאדוי" בילוצ ןוא הנומא עכעלטסירק יד ןענעקייל

 ךיז טלדנאה סע ,קנורט .י קיטכיר טקרעמאב םע יוו ,רעבא

 ,"רעדירב עשיכעשט" יד ןופ עיזערעה רעד ןגעוו אמתסמ אד

 .(9עיוואזאמ ןיא טיירפשראפ ןאד ךיז טאה סאוו

 ־עגפיונוצ טאה םע םאוו םיטרפ עשיראטסיה יד טיול

 ־שזעיוו לעוואפ טאטש רעד ןופ עטכישעג רעד ןגעוו טלמאז

 ןענעז ,1884 ראי ןיא ראטערקעס־טארטסיגאמ רעד ,יקציב

 תעשב ,1794 ראי ןיא קסוטלופ ןיא ךעגנורדעגניירא" ןדיי יד

 ןטראד ןופ רעבא ןענעז ,ןליופ ןופ גנולייטעצ רעטשרע רעד

 רעד ןופ גנונעדראראפ רעד טיול ןראוועג ןבירטעגסיורא

 טרילארטנאק טאה סאוו ,טמא ןא) רעמאק רעקאטסילאיב

 ,טאטש רעד ןיא ךעגנירדוצניירא" .(רעטיג סגנוריגער יד

 ,טנעאנ רעד ןיא טניווועג ןבאה עכלעוו ןדיי יד טווורפעג ןבאה

 מ״לק 18 ןענופעג ךיז טאה סאוו ,אוואפאפ ףראד םעד ןיפ

 ־עג טאה דרע בור םאד ווו ,יוואלפאפ ןופ ןוא קסוטלופ ןיכ

 טימ טסוחיעג ־ןיז טאה םאוו ,שטיוועיקטאנ עטנ ןתנ וצ טרעה

 ־עיקטאנ ןאמרעה (טנאנעטיול) קינשטוראפ םעד בורק ןייז

 עשינאעלאפאנ יד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טאה רעכלעוו ,שטיוו

 .(10יקסווארבמאד ןופ ןענאיגעל יד ןיא תומחלמ

 ,א״וויי .קלאפ ןשידיי ןופ עטכישעג־טלעוו ,וואנבוד .ש <8
 .321 ׳ז ,6 ׳ב ,1939 ענלייו

 .59 הרעה ןוא 218 ד וו״צד ,קנורט היעשי ר״גמ '9
 טיכייצעגסיוא לופמור דיז טאה שטיוועיקטאנ טנאנעטיול (10
 ־נייא ייב ןראוועג טעדנוווראפ ,יקסווארבמאד ןופ ןענאיגעל יד ןיא
 טסביד רעד ןופ קידנטערטסיורא .עינאקסאט ןיא ןעטראק ועבעב
 ךאנ טבעלעג טראד ןוא זיראפ ןיא טצעזאב ויז ,ןענאיגעל יד ןיא
 .ןאיגעל־ןרע ןשיזיוצנארפ םענופ רילאוואק ןעוועג .1824 ראי ןיא
 סי־. 19ת30ץ■ 5<כ111ק6ז, 111־61651^,3 ?015116010 י״־ '.ךוב ץכ

 0101016 ?0ד^813תי3 $10:1ק3010'¥/690. ן//3נ־523ו^3 1932, ק. 57.

 ריא ןוא טאטש רעד ןיא גנורעדנאוונייא יד
 טכערניווו ןופ הריזג יד ןפאשפא ןטימ גנולקיווטנא

 רעשיזיוצנארפ רעד ןופ ןליופ ןייק שראמניירא ןטימ

 1806 ראי ןיא טאטש ןיא טצעזאב ןדיי יד ךיז ןבאה יימרא

 ןעמוקאב 1815 דאי ןיא ןיוש ןוא ןעגנורעטש םוש ןייק ןא

 םאוו ,זיוהטעבעג םאד .לוש א ןלעטשוצפיוא שינעביולרעד א

 ד״כרת ראי ןיא ןראוועג טכירעגפיוא ןוא טיירבעגסיוא זיא

 םעד ןיא ןוא 1875 ילוי 21 ןיא טנערבעגפא טאה ,(1864)

 רעד ראפ יוו רענעש ןראוועג טיובעגפיוא קירוצ ראי ןבלעז

 .(" הפירש

 ןיא טכעלטנפעראפ ןראוועג זיא סאוו המאמ ןטיול

 בקעי ךרוד 71 .מונ (1895) ה״נרת ראי ןיא ״ץילמה״

 ־שרע רעד זיא ,(שטיוואניצ .מ ךרוד טלעטשעגוצ) ק״שרהמ

 םענייא ץפ שינעביולרעד רעד טימ" טאטש ןיא בשות רעט

 טימ טנכייצעגסיוא טשינ דיז טאה רעכלעוו ,ףאשיב א

 רשא ב״וש רעד ןעוועג "לארשי קלאפ םוצ האנש ןייז

 טביולרעד ןעמ טאה םיא ךאנ .ןאמדירפ הירא ׳רב לשנא

 ־עלנע ןוא רעטסוש העדיינש :תוכאלמ־ילעב״ עכעלטע דאנ

 (ה .מ — ףאשיב םעד) םיא קיטיונ ןעוועג ןענעז סאוו ,עכ

 א ןקאהניירא ןוא דיז ןצעזאב וצ ,םיחלג ליפ ענייז ןוא

 רעקיזאד רעד ןיא טרא ןטביולגאב א ףיוא ןקאלפטלעצעג

 ןוא ןיילק ןעוועג זיא הדע יד שטאכ ןוא טאטש רעקילייה

 ןראוועג ןבעגעג ייז ךאד זיא ,קינייוו רעייז ןשטנעמ לאצ רעייז

 תדובע וצ זיוהטעבעג א ןקיטסעפוצטנורג שינעביולרעד א

 א ןראוועג טלעטשעגפיוא ךיוא זיא 1815 ראי ןיא .״םיקלא

 ךמלז וצ טרעהעג טאה סאוו הרע לייט א ףיוא תורבקה־תיב

 ןופ טמאטשעג טאה רעכלעוו ,בשות רעיינ א) רעצינארבול

 :"ץילמה" ןופ ךארפש רעד טיול ,(י- קעוואלצאלוו ייב ץנארביל

 ׳ר ענעמוקעגנא עטשרע יד ןופ רענייא ןעקנאשעג טאה םע"

 ־לעוו ,(ףראד־גנולדיזאב ןייז טיול ןפורעג) רעציגארבול ןמלז

 קיטש א ,הלחנ דרע ןא ןופ רעמיטנגייא ןא ןעוועג זיא רעכ

 רבוק דלעפ א ראפ טלייטעגוצ טאה ןוא ץיזאב־דנאל ןייז ןופ

 ףוס םוצ טגיילעגייב עז רמאמ ןצנאג םעד) ."ןדיי יד ןייז וצ

 טריפעג םיתמ יד ןענעז ןאד זיב .(טעברא רעקיזאד רעד ןופ

 ףראד ןיא םעד דאנ ןוא עוואקאמ לטעטש םעד ןיא ןראוועג

 510־.י/1ך11< 060(ןז3!1סי־ :טיול עטאד עטצעל ןוא עטשרע יד {11
 תץ 1^1-61651ע^3 ?0131^1690 1 ^13)6־7/ 510־7713ת31ז101ך׳ 31־523־^3

 1888 ז־.

 *יד ןופ רעבייא" :״ץילמה״ ןיא לקיטרא ןטיול עטאד יד (12
 -תיב םעיינ ןפיוא ןראוועג ןבארגאב זיא רעכלעוו ,םירטפנ עטשרע
 .ל״ז דאש רדנסכלא רב בקעי ר״רה רעקשטיטלא רעד זיא ,םלוע
 י־רעוו עקיזאד יד טנכייצעגנא ןענעז רבק ןייז ןופ הבצמ רעד ףייא
 •תיב ןפיוא רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעד ,ה״עקת תגש" :רעט

 ."ןימלע
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 יקציוואר םחנמ

 עלא ןוא ןדיי ראפ טראציז א" ןעוועג ןאד זיא סאוו ,עוואפאפ

 א ןוא לוש א :ןעוועג טראד ןענעז הדע רעד ןופ ותוכרטצה

 ראי ןיא ."המודכו תורבקהדויב א ןוא הווקמ א ,שרדמ־תיב

 ןפיוקוצ ןטימ ןראוועג טעטיירבראפ ןימלע־תיב רעד זיא 1882

 ראי ןיא ןוא דרע־רעקא (ראטקעה 1.5 םודא) ןלייא 2252

 וצ טקיטעטשאב עשזמאל ןיא ןענאגרא־טכאמ יד ןבאה 1885

 ןדנובראפ ןעוועג ןענעז םאוו ,ןבאגסיוא יד ןופ לייט א ןקעד

 לבור 2781 ןופ ךיוה רעד ןיא ,חטש םעד ןעמיוצראפ ןטימ

 טאה שינעביולרעד־סגנוניווואב רעד דאנ .םעקיפאק 731 ןוא

 וצ לענש ןביוהעגנא קסוטלופ ןיא בושיי רעשידיי רעד ךיז

 רעד ןופ סקווו םענופ עלעבאט א ןא ןביג רימ .ןעלקיווטנא

 ־יפא יד ןופ ךמס ןפיוא ,טאטש ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי

 .טכאמ רעלאנומאק רעשיסור רעד ןופ ןבאגנא עלעיצ

 עד ןופ סקרוו רעד
 % % ןיא .פאב .דיי

 ןדיי
 לאצ

 ה״ס
 ראי גבורעקלעפאב .גלא

— 5.1 118 2295 1810 

444.9 16.3 643 3957 1825 

188.5 43.4 1856 4271 1856 

73.9 46.9 3227 6866 1865 

47.4 52.4 4756 9046 1888 

 םקווו ןקידרדסכ םעד ךעלטייד זדנוא טזייוואב עלעבאט יד

 ־ראפ ןיא ייס ןוא טולאסבא ייס ,קסוטלופ ןיא ןדיי לאצ יד ןופ

 ןענעקאב רימ ןוא גנורעקלעפאב רעניימעגלא רעד טימ דיילג

 ־עדנאוונייא רעשידיי רעד ןופ אפמעט ןלענש םעד טימ ריז

 1825 ראי זיב 1810 ןופ ,ראי 15 ןופ ךשמ ןיא .טאטש ןיא גנור

 ראי ןופ ;444.9% ןופ סקווו א ,ןדיי 525 ןעמוקעגוצ ןענעז

 רעבלעז רעד ןיא ץא 401.7 טנעצארפ רעד זיא 1865 זיב 1825

 ־ארפ 136.0 ראנ גנורעקלעפאב רעכעלטסירק רעד ייב טייצ

 עשידיי יד ןופ לאצ רעד ןופ גייטשפיוא ןקישאר ןכאנ .טנעצ

 יד ןופ ןענעפע ןכאנ ןעמוקעגראפ זיא סאוו ,רענילוונייא

 ןיא 1888 זיב 1825 ראי ןופ םקווו רעד זיא ןרעיוט־טאטש

 ־טייצ ייווצ ףיוא ייז ןלייטעצ רימ ןעוו ,ראי 64 ןופ דשמ

 — רעכיילג א טעמכ ןעוועג ,רעדעי ראי 32 ןופ ןטינשפא

 ןסקאוועג גנורעקלעפאב עשידיי יד זיא 1856 זיב 182> ראי ןופ

 יוו דעמ 1888 ראי וזיב 1856 ראי ןופ ןוא קיכאפיירד טעמכ

 ךיז טזאל 1865 ראי םענופ רעבא .קיכאפ־בלאה ןוא־ייווצ

 ןופ — סעצארפ־גנומאזגנאלראפ רעטנענאמרעפ א ןקרעמ

 ןופ ךשמ ןיא) 73.9% סקווו רעד זיא 1865 זיב 1856 ראי

 טינשפאטייצ א ןיא ,1888 ראי ןזיב ראי וכעד ץפ ןוא (ראי 10

 .טנעצארפ 47.4 זיולב .ראי 24 ןופ

 .דנאטשפיוא ןשיליופ ןופ לאפכרוד ןכאנ ,1831 ראי םענופ

 רעשימאנאקע ןופ הפוקת א ןיא ץירא ןליופ סערגנאק זיא

 עריא טנפעעג טאה דנאלסור עקידתובחר םאד .גנולקיווטנא

 ־נלקיווטנא־שאר ךיז רעד ןופ עיצקודארפ רעד ראפ ןרעיוט

 טנפעעג זיא 1845 ראי ןיא .עירטסודניא רעשיליופ רעקיד

 זיא םאוו ,וואכאטסנעשט־עשראוו עיניל־ןאב יד ןראוועג

 ןאב רעקיזאד רעד •ויוו זיב ןראוועג טרעגנעלראפ רעטעפש

 ךייט רעד רעבא ,קסוטלופ ץפ טייוו ךרודא חא טקודאיוו

 רעד טימ גנודניבראפ עמעווקאב םלא טנידעג טאה וועראנ

 ¬וחס ןזאל טנעקעג ןעמ טאה ןרעסאוו עריא ףיוא סאוו ,לסייוו

 גיצנאד ןוא ןריוט ןייק ןוא טאטשטפיוה רעשיליופ רעד וצ תור

 ־ארפ יד ןריפ טנאקעג ךיוא ןעמ טאה עשראוו ןופ .ןופצ ןיא

 דואזאמ רעטעפ רעד ףיוא .םורד ןייק ןאב רעד טימ עיצקוד

 ןטגייווצראפ א טלקיווטנא ןדיי רעקסוטלופ יד ןבאה דרע רעש

 ־סארפ א טלעטשעגפיוא ןוא ץליהעג ןוא האובת טימ לדנאה

 ־דנאל יד טעבראאב טאה סאוו ,עירטסודניא עקידנרירעפ

 ןענעז ריא םודא ןוא קסוטלופ ןיא .ןטקודארפ עכעלטפאשטריוו

 1875 ראי ןיא .ןלימ־טניוו ןוא־רעסאוו 13 קיטעט ןעוועג

 ־פיוא גרעבנענארק שוילוי טאה (הפירש רעסיורג רעד ךאנ)

 ףיוא זיוה ןקיקאטש־ייווצ א ןיא קירבאפ־ןפנארב א טלעטשעג

 ךיוא .(יגראקס ארטאיפ רעטעפש) סאג עקסניטקידענעב קע

 ,קאטראט א ,יירעניפש א ,יירעבראג א קיטעט ןעוועג ןענעז

 .ןעגנומענרעטנוא ערעדנא ןוא ןקירבאפ־עדאס ייווצ

 ־סגמלקיווטנא םעד ןופ גצומאזמאלראפ יד
 תוביס עריא ןוא אפמעט

 *וקאב ןבאה רימ סאוו ןלימ יד ןופ ןדנירג ןופ סעטאד יד

 רימ עכלעוו וצ ןריפסיוא עבלעז יד וצ זדנוא ןעגנערב ,ןעמ

 ־טנא רעד ןופ עלעבאט יד קידנריזילאנא ,ןעגנאגרעד ןענעז

 ןענעז 1821 ראי ןיא .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ גנולקיוו

 ןיא ,ייווצ 1848 ראי ןיא ,ןלימ םקעז ץואוועג טלעטשעגפיוא

 גנומענרעטנוא ןייא 1879 ןוא 1871 ראי ןיא ,יירד — 1861

 טעדנירגעג ןענעז 1861—1821 ןראי יד ןשיווצ ביוא .ראי ןדעי

 ןעמוקעגוצ ייווצ עקידרעטייוו יד ןענעז ןלימ 11 ןראוועג

 •ראי 9 ןופ דנאטשפא ןא טימ ענייא עדעי

 ־קיווטנא רעמאזגנאל רעקידרעטייוו רעד ןופ הביס יד

 ־סודניא רעד ןופ ןוא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ גנול

 םאד :ןראטקאפ ייווצ טימ ןדנובראפ זיא טאטש ןיא עירט

 ןדנובראפ זיא םאוו) ץשאגדיב—עשראוו עיניל־ןאב יד ןענעפע

 ןוא (ןיוו—יוואכאטסנעשט—עשראוו ןאב רעד טימ ןראוועג

 ךאב עיינ יד •1863 ראי ןיא דנאטשפיוא רעשיליופ רעד

 ,עיניל־ןאב־לסייוו יד ןפורעג ךיוא ךיז טאה סאוו ,עיניל
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 תורוד ןופ ףיול ןיא קסוטלפ

 ־שטייד ןטריזילאירטסודניא םעד וצ ,ברעמ ןייק טריפעג טאה

 ־רארגא ראפ קראמ רעטנכייצעגסיוא ןא ןעוועג זיא טאוו הנאל

 ךאב ןקיזאד םעד ןענעפע ןטימ .ןפאטש־יור ןוא ןטקודארפ

 ןוא ןבייט יד ןופ טייקיטכיוו יד טרענימעג ןראוועג זיא געוו

 ןופ טייוו מ״לק 22 ןגעלעג זיא עיצאטס־ןאב עטסטנעאנ יד

 םירחוס רעקסוטלופ יד זא ךעלדנעטשראפ זיא םע .קסוטלופ

 ערעייז טימ ןרירוקנאק טנעקעג טשינ ןבאה ןטנעצודארפ ןוא

 ןענופעג ךיז ןבאה סאוו ,רעטרע ןוא טעטש יד ןופ ןגעלאק־ךאפ

 ,ןסלערךאב יד ןבעל

 ןעמוקעגראפ ןענעז דנאטשפיוא ןשיליופ םעד תעשב

 ־פיוא יד ןשיווצ ןפמאק ענעסיבראפ טנגעגמוא רעד ןיא

 דנאטשוצ־םאנסיוא רעד .רעטילימ ןשיסור םעד ןוא רעלדנעטש

 םעד טריזילאראפ ןבאה טייקרעכיזמוא עשיטילאפ יד תא

 טאה 1875 ראי ןיא הפירש יד .עירטסודניא יד ןוא רחסמ

 .טפאשטריוו־טאטש רעד פאלק ןטפאהרעיוד א ןבעגעג

 טימ ןקרעמ טזאלעג ךיז טאה גנורעסעבראפ עסיוועג א

 ןוא טאטש ןיא ןקלאפ עשיסור ייווצ ןופ גנוריצאלפ רעד

 טנגעגמוא רעד ןיא .לאטיפש־זיירק א ןופ ןלעטשפיוא ןטימ

 ןיא סערווענאמ עשירעטילימ ראי ןדעי ןעמוקעגראפ ןענעז

 רעייז ןענופעג ןבאה ןדיי לייט א ןוא באטשנסאמ ןטיירב א

 (סעקישטאירדאפ) סרעמענרעטנוא ןוא סרעלעטשוצ יוו הנויח

 טשינ זיא ללכב רעבא טאטש יד .רעטילימ ןשיסור ןראפ

 ־טפאשטריוו רעד ןופ זיירק םעניא ןראוועג ןגיוצעגניירא

 *בא ךיז טאה סאוו ,גנובעלפיוא רעלעירטסודניא ןוא רעכעל

 עכלעוו ,1862 ראי ןופ םראפער סיקסלאפאלעיוו טימ ןביוהעג

 לח ןענעז םאוו ןעגנוצענערגאב עלא טכאמעג לטבמ טאה

 .ןגייווצ עקיזאד יד ןיא ןדיי ףיוא ןעוועג

 .מונ) "הריפצה" גנוטייצ רעד ןיא זיא 1887 ראי ןיא

 גנולדנאהפא עשיטסיטאטס א ןראוועג טכעלטנפעראפ (207

 עגאלייב יד ׳ז) .קסוטלופ ןיא ןדיי יד ןופ סעיסעפארפ יד ןגעוו

 1079 ןופ .(״לארשי לעפי המ״ רמאמ ןשיערבעה םעניא 2

 ערעסערג וליפא ןוא עלעטימ ןעוועג 17 ןענעז עטקיטפעשאב

 רעטייווצ רעד ןופ םירחוס ןעוועג ןענעז ןביז ראנ ןוא םירחוס

 עניילק .רעטילימ ןוא גנוריגער רעד וצ רעלעטשוצ — עדליג

 ןופ .רעלדנעהקראמ 60 ייז ןשיווצ ,251 ןעוועג ןענעז םירחוס

 ןענעז ,באטשסאמ םעניילק ןופ סנטסרעמ ,םירחוס־האובת 64

 ־דרע ייווצ ןעוועג ריוא ןענעז סע .ןרעטראפסקע ןעוועג 7

 67,8% טניימ סאוו ,732 — טשער יד .םרענלימ 6 ןוא רעציזאב

 ןוא תוכאלמ־ילעב ,רעלקעמ ןעוועג ןענעז ,1079 ה״ס םענופ

 ¬בהל ןוא רעטעברא עצראווש ,רעגערט ,תולגע־ילעב ,ןלעזעג

 .שדוק־ילכ ענעדישראפ ליד

 ןבעל עכעלטפאשלעזעג סאד

 זיב קסוטלופ ןיא ןבעל עכעלטפאשלעזעג עשידיי םאד

 עקיור יד ףיוא ןסאלפעג זיא המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד

 ,רעגייטש־סנבעל ןטקילייהראפ תורוד ךרוד םענופ ןרעסאוו

 רעד רעלופאפ רעדא ,םנרפ־הליהק רעד ,ןייד רעד ,בר רעד

 ,טכיזפיוא־לוש — ינשטינשזוב רוזאד טראוו םענופ) רעזאד

 יד טכאמ רעד ךרוד לעיציפא ןראוועג ןפורעגנא זיא סע יוו

 םעד ןופ רעייטשראפ יד ןעוועג ןענעז ,(הליהק עשידיי

 ־םיוא ןראוועג ןוא ןענאגרא־טכאמ יד יפלכ רוביצ ןשיטאטש

 ןכייר ןופ םיסחוימ יד ןשיווצ טרינימאנ רעדא טלייוועג

 ןטיהפא ויא טצענערגאב ךיז ןבאה םעיצקנופ ערעייז .דנאטש

 ןרעלוגער םעד ףיוא ןבעג גנוטכא ,ןגעמראפ הליהק םעד

 יד ןופ גנויצרעד רעד ןוא ןבעל ןזעיגילער םעד ןופ גנאג

 .תווצמ ןוא הרות וצ רעדניק

 ־וקא רעשטייד רעד טימ טרעדנעעג ךיז טאה עגאל יד

 םישזער ןלארעביל ןשטייד םעד קנאד א .1914 ראי ןיא עיצאפ

 עכעלטפאשלעזעג ןוא עלערוטלוק םאד טלקיווטנא ויז טאה

 *אגרא עשיטסינויצ יד ןראוועג טעדבירגעג זיא םע ןוא ןבעל

 ר״ד בר ןשירעטילימ ןשטייד םענופ רוזאב ןטימ .עיצאזינ
 יד ןעבאטשטנא זיא דאבילראק ר "ד ברה ןיא ןהב סחנפ

 ןעבעז עכלעוו ,"לארשי תדוגא יריעצ" ןוא "לארשי תדוגא"

 א סלא טכאמ־עיצאפוקא רעד ןופ ןראוועג טציטשעגרעטנוא

 וצ טריסערעטניאראפ קידנעייז .ןטסינויצ יד וצ טכיוועגנגעק

 ןוא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ עיטאפמיס יד ןעניוועג

 ,גניגעוואב רעלאנאיצאנ רעשיליופ רעד ןגעק יז ןצונסיוא

 עיצאנידרא־לאוו־הליהק א טעבראעגסיוא ןשטייד יד ןבאה

 -רעייטשראפ עשידיי עטלייוועג א ןלעטשוצפיוא ליצ ןטימ

 ךאד טאה ,ןעגנאגרעד טשינ םע זיא ןלאוו וצ שטאכ .טפאש

 *טפאשלעזעג א וצ ןעוועג םרוג קנאדעג רעשיטארקאמעד רעד

 ץפ םעצארפ םענופ ביוהנא רעד ןעוועג ןוא זיורבפיוא וכעל
 ןוא ריבג ןשידיי םענופ טייקיגנעהפא רעד ןופ דיז ןעיירפאב

 ־טפאשלעזעג עשידיי א טנפעעג דיז טאה טאטש ןיא .ףיקת

 עזעיגילער יד .עיזאנמיג עשידיי א ןוא קעטאילביב עכעל

 .רענעלק לאמ א סאוו ןראוועג זיא העפשה

 טראמ רעשיליופ רעד רעטנוא

 -יליופ רעד ןופ םוקפיוא ןוא עטרילא יד ןופ ןוחצנ ןטימ

 רעד ןשיווצ הפוקת־סגנאגכרוד רעד ןיא ,קילבופער רעש

 רעקסוטלופ יד ריז ןבאה טכאמ רעליוויצ ןוא רעשירעטילימ

 רעטנוא ןטאדלאס עשיליופ יד .ןטילעגנא קינייוו טשינ ןדיי

 ןבאה ("סעקישטרעלאה") רעלאה לארענעג ןופ גנוריפנא רעד

 רעד ןיא .רעני׳ווונייא עשידיי יד טרינאקיש תא דרעב ןסירעג
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 יקציוואר םחנמ

 טאטש יד זיא 1920 ראי ןיא המחלמ רעשיטעיוואס־שיליופ

 ןוא יימרא רעטיור רעד ךרוד ןראוועג ןעמונראפ קילייווטייצ

 טעוועבארעג ןבאה ןטאדלאס עסעווראב ןוא עקירעגנוה יד

 .טזאלעג ראנ ךיז טאה םע םאוו

 גנורעקלעפאב עשידיי יד זיא ןליופ ןקיגנעהפאמוא ןיא

 לאצ רעניימעגלא רעד ןופ 40% זיב ןעגנאגרעד קסוטלופ ןיא

 רעד ,טאטש עשיליוטאק עקילאמא יד •רעגריב עריא ןופ

 ־ראפ זיא רעלק ןשיליוטאק םעד ןוא ןפאשיב יד ןופ רעטנעצ

 .בושי ןשידיי ןקידנזיורב א ןיא ןראוועג טלדנאוו

 ןעוועג ןענעז טכאמ רעשיליופ רעד ןופ ראי קיצנאווצ

 רעשידיי רעד ןופ ןעגנוגלאפראפ עקידרדסכ טימ ןדנובראפ

 ־געוו ןענעז יקסוואקדאלקס־יאוואלס ,יקסבארג .גנורעקלעפאב

 ןשידיי םעד ןופ קיטילאפ־עיצאזירעפואפ רעד ןיא םנכייצ

 רעכעלטפאשטריוו רעד ןוא ןעמארגאפ יד .דנאטשלטימ

 — "םעשווא" רעד טימ טיילגאב ,עיצעדנע רעד ןופ טאקיאב

 ־יגער רעשיליופ רעד ןופ ןטפיוה יד ןופ ("אברדא") המכסה

 ,רעד ריוא ןוא םזיטימעסיטנא רעטמיוצעג־טשינ רעד ,גנור

 רעטשרמולכמ ןופ לטנאמ ןרעטינוא ןטלאהאב דיז טאה םאוו

 טרעטסאלפעג ןבאה ,ןסאמ עשידיי יד ראפ גנוזייל רעשיטילאפ
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 טכאמעג קיטייצ ןוא רעלטיה ןופ תולייח יד ראפ געוו םעד

 רעדא עוויטקא ןייז וצ קלאפ ןשיליופ םענופ רעצרעה יד

 .ןענאילימ יד ןופ דראמ םוצ םיפתוש עוויסאפ

 ןטסערג םענופ לרוג רעד זא החגשה יד טלאוועג טאה םע

 1939 ראי ןיא טאה עכלעוו ,הליהק רעקסוטלופ רעד ןופ לייט

 ןופ יוו שרעדנא ןייז לאז ,תושפנ טנזיוט 7 רעביא טלייצעג

 ןשטייד יד ןופ םוקנא ןטימ .טעטש ערעדנא ןיא רעדירב ערעייז

 ןענעז ייז .טאטש יד ןזאלראפ וצ ןדיי יד ןליופאב ןעמ טאה

 ןראוועג ןעמונראפ ןענעז םאוו ןטיבעג יד וצ ןראוועג ןבירטעג

 ־םדא ןוא ץענערג יד ןטארטעגרעבירא ,ןטעיוואס יד ךרוד

 רענלעז ןוא ןריציפא יד ךרוד ךעלדניירפ ןראוועג ןעמונעג

 .יימרא רעטיור רעד ןופ

 ־פיוא ריא ןוא קסוטלופ טאטש רעד ןופ עטכישעג יד

 א זיא הליהק רעשידיי רעד ןופ גנולקיווטנא רעד טימ גייטש

 ,םוטנדיי ןשיליופ םענופ טעטילאטיוו רעד ןופ זייוואב רעטלוב

 ,טריסלופ םיא ןיא ןבאה עכלעוו ,ןטפארק־סגנופאש יד ןופ

 טדנעלראפ םאזיורג יוזא ןענעז םאוו תורצוא עכעלשטנעמ —

 .ןראוועג

 עגאלייב

 קסוטלופ הליהק רעד ןופ ביוהנא
 (71 .סמ ,1895—ה״נרת /׳ץילמה״)

 ןוא ןעזעגנא טשינ ךיז טאה ןטייצ עטלא יד ראפ דאנ

 קסוטלופ טאטש יד לידו ,דיי םוש ןייק אד ןענופעג טשינ

 אד .ןקילאטאק יד ראפ טאטש עקילייה רעייז א ןעוועג זיא

 ־סעפ ןייז םאוו ,ףאשיב םענופ ץנעדיזערטפיוה יד ןעוועג זיא

 .חטש־דנאל ןסיורג א רעביא טיירפשעגסיוא ןעוועג זיא גנוט

 ןוא סעקירעלק יד ראפ ראנימעס םענופ עדייבעג עסיורג יד

 טנייה זיב .ןסאג עריא ףיוא ןשיור רעטרעדנוה יד ןיא םיחלג

 ,ףאשיב םענופ ץאלאפ רעד ץיפש ןטסכעה םוצ ףיוא ךיז טביוה

 דנאטשפיוא ןשיליופ ןטצעל םענופ געט יד ןיא זיא סאוו

 ןוא רעמאק־ץאש רעשהכולמ רעד ןופ ןראוועג טריטסאוועד

 ןוא לאטיפש ןשירעטילימ א ןיא ןראוועג טלדנאווראפ טציא

 טנייה זיב .ןטייז עלא ףיוא טיירפשעצ ךיז ןבאה םיחלג יד

 דאטאק יד ןופ זיוהטעבעג סאד טיובעגפיוא ךעלצנעג טייטש

 רעד ןיא ןבירשעגפיוא ןענעז ןטייז ריפ ענייז ףיוא םאוו ,ןקיל

 תיב" ,רכו "שמש חרזממ" :םיקוספ יד ךארפש רעשיערבעה

 .רכו "לארשי עמש" ,רכו "הכלנו וכל בקעי

 ־קעווא ןעוועג טרעווראפ זיא ןדיי יד זא ,ךיז טייטשראפ

 רעקילייה רעקיזאד רעד ןופ דרע רעד ףיוא סופ א ןלעטשוצ

 ןענעז ,ןענאד ךרוד ןראפעגכרוד ןענעז עכלעוו ,יד ןוא טאטש

 לידו ,םורא ןוא םורא געוו רעייז ןגיילראפ ןעוועג ןעגנוווצעג

 ףדא רענייטש טימ ןפראוועג ןבאה רעדניק עשיליוטאק יד

 ךרוד ןראפוצכרוד טגאוועג ןבאה עכלעוו ,ןדיי יד ןופ פעק יד

 .טאטש רעייז

 קסוטלופ ןיא ןדיי יד ןופ ךיז ןצעזאב םענופ ביוהנא רעד

 טאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד .ראי קיצניינ ערעסאוו א זיא

 לשנא ׳ר ב״וש רעד ןעוועג זיא קסוטלופ ןיא טצעזאב ריז

 רעייז א ןדיי לאצ יד ןעוועג זיא ןאד .ל״ז ןאמדירפ הירא ר״ב

 .האשיב א םענייא ןופ שינעבדלרעד רעד טימ לידו ,עניילק
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 תורוד ןופ ףדל ןיא קסוטלפ

 םוצ האנש ןייז טימ טנכייצעגסיוא טשינ ךיז טאה רעכלעוו

 ־ילעב ןדיי עקינייא ןראוועג טזאלרעד זיא ,לארשי קלאפ

 ןענעז עכלעוו ,עכעלנע ןוא ,רעטסוש ,רעדיינש :תוכאלמ

 ןוא ךיז ןצעזאב וצ ,םיחלג ליפ ענייז ןוא םיא קיטיונ ןעוועג

 ןיא טרא ןטביולגאב א ףיוא ןקאלפטלעצעג א ןקאהניירא

 ןעוועג זיא הדע יד שטאכ ןוא ,טאטש רעקילייה רעקיזאד רעד

 ייז ךאד זיא ,קינייוו רעייז ןשטנעמ לאצ רעייז ןוא ןיילק

 ־טעבעג א ןקיטסעפוצטנורג שינעביולרעד א ןראוועג ןבעגעג

 .םיקלא תדובע וצ זיוה

 ראפ דלעפ־הרובק ןייק ןעוועג טשינ ךאנ זיא ואד ןוא

 ןענעז םיתמ ערעייז ןוא טאטש רעקיזאד רעד ןיא ןדיי יד

 יד ראפ ןעוועג זיא טאוו םייחה־תיב ןפיוא ןראוועג טריפעג

 ,ןטסדאיוו ןעצ ריא ןופ טייוו זיא סאוו ,עוואקאמ טאטש ןיא ןדיי

 ןבארגאב וצ םיתמ ערעייז טקישעג ייז ןבאה םעד דאנ ןוא

 יד וצ טנכערעגוצ םע טרעוו טציא םאוו ,עוואפאפ ףראד ןיא

 ד״א רעד זיא ואד ןוא ;קצארעס טאטש רעד ןופ ןצענערג

 ןופ ןתופרטצה עלא ןוא ןדיי ראפ טראציז א ןעוועג ףראד

 א ,שרדמ־תיב א ןוא לוש א ,ןעוועג טראד ןענעז הדע רעד

 .המודכו תורבקה־תיב א ןוא הווקמ

 עכלעוו ,ןדיי עטשרע יד זא ,טלייצרעד עדנעגעל יד

 זראוועג טגלאפראפ ןענעז ,קסוטלופ ןיא טצעזאב דיז ןבאה

 ןעניד טנאקעג טשינ ןבאה ייז זא ,ליפ יוזא ףיוא ןומה םענופ

 ־תבש ןופ טכאנ רעד ןיא ןוא .טייהרענעפא טאג רעייז וצ

 ערעייז ןיא טכיל ןדניצנא ןעוועג ךעלגעממוא ייז זיא שדוק

 לייוו ,שינרעטצניפ רעד ןיא ראנ ןסעזעג ןענעז ייז ןוא רעזייה

 .רענייטש טימ ןפראווראפ לוועפ רעד ייז טלאוו ,טשינ ביוא

 ןרעמ וצ ןביוהעגנא דיז ןבאה ןדיי יד ןעוו ,םעד דאנ רעבא

 ערעייז בילוצ אד טמארטשעג טייוו ןוא טנעאנ רעד ןופ ןוא

 ןיא ןראוועג טלדנאווראפ זיא יז לייוו ,ןכאפ ןוא ןטפעשעג

 ןופ לדנאה רעד ןוא רעקלעפ יד ראפ טאטש־סלדנאה א

 ןעמ ןוא טילבעג ןוא טרירעפסארפ טאה ץלאה ןוא האובת

 ןעוועג טשינ ןענעז ןאד לייוו ,"גיצנאד־ןיילק" ןפורעג יז טאה

 ןוא דנאל םענופ טיירב רעצנאג רעד רעביא ןסלער־ןאב ןייק

 גרובסרעטעפ—ענוואק—ענליוו ןייק עשראוו ןופ געוו רעד

 ־טפיוה רעד סאוו ןוא ,טאטש רעקיזאד רעד ךרוד טריפעג טאה

 ,געוו רעגרובסרעטעפ רעד טנייה זיב דיז טפור (עעסאש) געוו

 ןופ ןלעפ םאד רעייז אד ריז טליפ םע זא ,קידנעעז הדע יד

 טרעוושאב רעייז ייז טאה׳ס ןוא ןדיי ראפ תורגקה־תיב א

 ןוא ,עוואפאפ ףראד םעניילק םעניא םיתמ ערעייז ןריפ וצ

 ,ןעיינש יד ןופ ךיז ןייגעצ ןוא געט עקיטסארפ יד ןיא טרפב

 ןמלז ׳ר ענעמוקעגנא עטשרע יד ןופ רענייא ןעקנאשעג טאה

 רעכלעוו ,(ףראד־גנולדיזאב ןייז טיול ןפורעג) רעצינארבול

 ןופ קיטש א ,הלחנ־דרע ןא ןופ רעמיטנגייא ןא ןעוועג זיא

 וצ רבוק דלעפ א ראפ טלייטעגוצ טאה ןוא ץיזאב־דנאל ןייז

 ,ןדיי יד ןייז

 ןבארגאב זיא רעכלעוו ,םירטפנ עטשרע יד ןופ רענייא

 ר״רה רעקשטיטלא רעד זיא םלוע־תיב םעיינ ןפיוא ןראוועג

 רבק ןייז ןופ הבצמ רעד ףיוא .ל״ז דאש רדנסכלא ר״ב בקעי

 רעד ,ה״עקת תנש" :רעטרעוו עקיזאד יד טנכייצעגנא ןענעז

 זיא הבצמ יד .ךימלע־תיב ןפיוא רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 דסח ילמוג) א״שחג הרבח רעד ךרוד ןראוועג טשירפעגפיוא

 א״שחג הרבח רעקיזאד רעד ןופ סקנפ םעניא .(תמא לש

 גנאלנכאוו םירמוש טמיטשאב ןבאה ייז זא ,ןבירשראפ זיא

 רבק ןקיצנייא םעד ןטיה וצ תורבקה־תיב ןופ דלעפ ןפיוא

 א״שחג טפאשלעזעג רעד ןופ גנודנירג יד) .גהנמ ןוא תדכ

 .(ה״עקת ראי ןיא ןעוועג זיא

 ןוא גנע לוש יד זיא ןדיי יד ןופ גנורעמראפ רעד טימ

 טאה ןעמ ןוא םיללפתמ עלא ןעמענראפ וצ ןראוועג ןיילק

 ןכארבעגסיוא זיא םעד דאנ .םינינמ עטאווירפ ןיא טנוואדעג

 ןראוועג טנערבראפ תא לוש יד ןוא טאטש ןיא הפירש א

 ןראוועג טיובעגפיוא .(ץלאה ןופ ןעוועג זיא עדייבעג יד לייוו)

 ־טכארפ ,רעיומ רענרענייטש א ,ד״כרת ראי ןיא יינ םאד ןופ

 .יז טקעדאב שדוק תרדה א ןוא טיובעג לופ

 יד ןופ רענייא זא םיבשות עטשרע יד ןלייצרעד יוזא

 טאה קסוטלופ ןיא טצעזאב דיז ןבאה עכלעוו ,ןדיי עטשרע

 לעפאב רעייז טיול ןוא םיחלג יד ןופ טווו יד דיז ףיוא ןגיוצעג

 ןצעזאב ךיז ןזאלעג טשינ ןוא ןבירטראפ ןומה רעד םיא טאה

 עשראוו ןייק ןדאפעג זיא רע .טראניווו ןייז ,הלחנ ןייז ףיוא

 רעכלעוו ,דנאל ןופ ראטאנרעבוג ןראפ דיז טלעטשעג ןוא

 ־געמעראברעד ןוא ,שטיוועקשאפ טשריפ רעד ןעוועג ןאד זיא

 לאז ןעמ זא לעפאב א ןבעגעג רע טאה ,םיא ףיוא ךיז קיד

 טימ ,דובכ םיורג טימ (קסוטלופ) טאטש ןיא ןעגנערב םיא

 ־ילימ יד לייוו ,ןעוועג זיא יוזא ןוא ,גנאזעג ןוא רעטיימורט

 ןייז וצ םינפ לבקמ ןגעקטנא םיא םיורא ןענעז טייל־רעט

 .גנאזעג ןוא רעדיל טימ (טאטש ןיא) םיא טכארבעג ןוא

 ןקיטעטלילה ןוא ןטוג ,ןקיצראהמראב םענופ דאנעג ןטימ

 'עג טנפעעג ןענעז ,ע״נ ןטייווצ םעד רעדנאסקעלא רעסייק

 ןעניווו וצ ןדיי עלא ראפ טאטש רעד ןופ ןרעיוט יד ןראוו

 טלעפעג םע יוו טיול דרע קיטש א ןברעוורעד דיוא ןוא טראד

 קיגנעהפא ןייז רעמ טשינ ןיוש ןלעוו ייז ןוא ,ייז טכיילג ןוא

 ןיא טלייטעגפא ןייז ראנ ןוא םיחלג יד ןופ טכאמ רעד ןופ

 ןופ רעכיב יד ןעוועג ןענעז ןאד זיב לייוו ,ךיז ראפ הדע ןא

 יד ןופ טנעה יד ןיא ןדיי ענעבראטשראפ ןוא ענעריובעג יד

 א ןדיי לאצ יד טציא זיא דניצא זיב ןאד ןופ .עכעלטסייג
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 ק צ י ר ו א ר םחנמ

 ןשיווצ .רעני1וונייא עכעלטסירק יד ןופ לאצ רעד טיול לטירד

 םאד ןוא ןגעמראפ ךס א טימ םירשוע עסיורג אד ןענעז יד

 .ןרעהעג ייז וצ — סנגעמראפ עסיורג יד ןוא רעזייה בור

 ־לסייוו יד ןראוועג טיובעגפיוא זיא םע ןעוו טייצ רעד ןופ

 ןופ טייקסיורג יד ןראוועג ןטינשראפ זיא ,עיניל־ןאב

 רעד לייוו ,טכארפ ריא ןראוועג ןדנאוועגפא זיא םע ,קסוטלופ

 ןופ רעדער יד ןיא טלעטשעגפא ךיז טאה ןבעל ןופ טסייג

 ןפיש יד ןופ שיורעג סאד טשינ ןיוש ךיז טרעה םע .רחסמ

 רעייגייבראפ .רעירפ יוו וועראנ ךייט ןפיוא ךעלפיש ןוא

 זיא רשוע ןא ייב .ןקיטכענפא ןוא ןטערטפא טשינ אד ןלעוו

 ףיוא ןגאלק טאטש ןופ עטסטלע יד ןוא םוטכייר ךס א אד

 לייוו ;ןטכעלש םוצ ןפארטעג יז טאה טנאה םטאג זא היא

 ,פאלק ןכעלרעפעג ןוא ןרעווש א טימ ןראוועג טפאלקעג זיא יז

 .ןלייהסיוא ןענעק טשינ ןיוש ךיז טעוו יז ןכלעוו ןופ
 קשרהמ בקעי

 (שטיוואניצ השמ :קורד םוצ טכארבסג)

 עסערפ רעד ן>א - תונותעב קסוטלופ
 קסוטלופב הלכשהה תודלותל

 םסריפ (23 ׳טונ 1858 ,ח״ירת תנש) הינש הנש ,"דיגמה״ב

 "םיסא בקעי םשב קסוטלופמ ירבע ליכשמ השראוומ היצנדנופסרוק

 עידומ ,זומתב ד״י ךיראתב הבותכה ,ל״נה ה־יצנדנופסרוקב .דנעט

 בקעי ידוהיה ריקנאבה ןינעב תעכ לעופלדדאצוהה לע ל״נה בתוכה

 ,הכאלמל ךוניח יגיגעל (1836 תנשב תמ) השראו שיא ,ןייטשפע

 .םדי הטמש םירחוסלו לארשי תונב ,תובוזע תורענל

 קסוטלופב הלודגה הפירשה
 (׳ט ןוילג ,ו״לרת ,1876 /׳הריפצה״)

 ונריע ישנא לע ופא ןורח ׳ה ךפש רשא לבתב עדונ רבכ הנה

 הרעבהו ריעה ךותב שא תציו רבעה■ (1875 ,ה״לרת) זומת שדוחב

 ,םיתב תואמ שלשמ רתוי ופרשנ תועש שלש ךרעבו האצי בהלל

 ןכ םג יפוי תלילכל היהש תסנכה תיב רשא ,ונשפנ הבאד רתויו

 ונבל ךופשלו ללפתהל דחא םוקמ ףא ונל ראשנ אלו ר״הועב ףרשנ

 הפירשה םדוק סרהנ ונל היהש שרדמה תיב יכ ,תובורמה וניתורצ לע

 ¬יצה תודסומ ינשו ףרשנ הוקמה ןינב םגו .ה״רי הילשממה תדוקפמ

 חוטיבה תפוקב תועינמו תוביס הזיא ינפמ ויה אל הלאה רוב
 .("עססאק רעייפ")

 תונבל קסוטלופ ידוהי ברקב תוררועתה הלחה ,ו״לרת ,ףרוחב

 תונוגה תובדנ םנוהמ ליצאהל וליחתהו תסנכה תיב תא שדחמ
 .וז הרטמל

 ישנא בור יכ ,ךכב הקיפסמ אל קסוטלופ ישנא תומורת םלוא

 םינויבאל ורזפ הפירשה םדוק רשא םיברו דאמ וששורתג ריעה

 םישרופו רסוחה לגלג םהילע בבס התע ,לדל ונתנ םמחלמו םפסכמ

 הפירשהמ ולוצינ רשא םיתב ילעבהו ,ל״ר םחלל םילאושו םדי

 ¬ורקל דוחיבו "םיפרשנ״ל םפסכמ קינעהל םיכירצ םהו ,המה םיטעומ

 חרכהה ןכל .הזל ךרצנה בר ףסכ גישהל םתורשפאב ןיא ןכלו םהיב

 ינב וניחאל םינונחתב תוברהל ,םיברל ונרעצ עידוהל ונילצא

 הלמח אנ וליצאה ,חור יריקי בל יבידנ אנ ורוע .םינמחר לארשי

 הוצמ רבדל ודי תנתמכ שיא שיא דעסלו רזעל ונל תויהל הנינחו

 תיבב תוארל הכזנ הז תוכזבו ,טעמ שדקמה תיב ןינב רומגל הבר

 ,ןיגבה הז םילשהל ובל תבדנ בדנתיש ימ לכו .םילשוריב שדקמה

 ןינעה רשא חטב וגתוקתו ול הצרי ומד ןתמ רשא חוטב ובל ןוכנ

 ןוצרו וננוצר תואלמל בל יבידנ זרזיו רמוא עיבי וכרע תרקייל

 ומע תא ךרבל הווצמה ,הבוטל םבבל תולאשמ לכ אלמתיו ,םימש

 ."הבהאב לארשי

 ונפ רשא ,קסוטלופד הלהקה יסנרפ וז הינפ לע הטמ םימותח)

 :(ל״נה ךיראתמ ״הריפצה״ יפד לעמ ריעל ץוחמ ףא ידוהיה רוביצל

 םייח ,גרעבנייזפש ריאמ ןמלז ,ןהכה דוד
 ןיימשנעבור ש״רב םוחנו ץראק רזייל
 חולשל ולחמי בל יבידנ ובדנתי רשא ףסכה תא" יכ םינייצמ ל״נה

 ."היפד ׳גה ברהל

 (אזמאל ךלפ) קסוטלופ
 (ן" ר ת ,ירשת ׳ל ,207 ׳סמ ,1889 ,״ץילמה״)

 דלי :ריעה יבשוי וניחא בל שיערה רשא ונריעב לפנ רבד

 רענ יכ ,הלשממה ידיקפל עידוה ,ותד רימהש ידוהיל ןב ,ירצונ

 תורבקב הרבקנ הירצונ המלע תפוג יכ ,ונזא הליג ימחפ ןב ירבע

 תוניפ לכב רהמ הטשפתה תאזה• העומשה .הנומא תרטמל לארשי

 הוריתסהו הירצונ הרענ םינש שלש ינפל וגרה םידוהיה יכ ,ריעה

 הרבקל םידוהיה ידיב חילצה םרט .םידחא םיחרי ידוהי תיב ףתרמב

 ¬ממה יניעמ רבדה םילעהלו םהישעמ ךשחמב תושעל םהיתורבקב

 לוקל ררועתה ,םאתפ עתפל הדבא ותב רשא דחא ירצונ היהו ,הלש

 ידיב תחצרנה איה ותבש רבדה רורב יכ טלחיו תאזה העומשה

 רוצעל איה הקודב הלוגס יכ ,םהלש ןימלעה תיבב הונמטו םידוהיה

 ירצונ הזיא ורבקי םא לארשי. לובגב אובי ילבל תיחשמה דעב

 -לע יכ .וישכע הז םקוהש שדח ידוהי תורבקה תיב לש עקרקב

 .ריעבש םירצונה םיתמל סחייב םידוהיהמ םיתמה רפסמ טעמי ךכ ידי

 הדש-תקלח םינש הזיא ינפל קר הז התנק קסוטלופ תלהקו תויהו

 (םיפסונ םירבקל םוקמ םש ןיא רבכש) ןשיה תורבקה תיב ביחרהל

 .ל״נכ ושעש המ ושע תאזלו

 דעוו םגו רוגיטקה ,ןידה רקוחו הלשממה ידיקפ ואב הרהמ דע

 ¬צונהמ לודג להק םכותבו ידוהיה תורבקה תיבל םיחמומ םיאפור

 םילילעמה ונייצ רשא תומוקמב המדאה הבעמב ורפח םש ,םיר

 וחכונ םה םלוא .הירצונה הרענה רבק אוצמל שפוחמ שפח ושפוחו

 ובש ןכ ואב רשאכו םידוהיה לע רקש תלילע הזב שי יכ תעדל

 .ופח לארשי יררוצ ינפו םקיר

 םאהעב השמ םהרבא ר״ב יתבש
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 קסוטלופ

 1889 תנשב קסוטלופב קובד
 (3 ׳טונ) "ץילמה״ב ונל עידומ םאהעב השמ םהרבא ר״ב יתבש

 דוע םינימאמה קסוטלופב םישנא דוע םנשי" יכ ,ל״נה הנשבש

 תמשנ יכ ריעב אצי לוק יכ" :הזכ הרקמ לגרל םיצלבו םידשב

 הסנכנו הלגלגתנ ןכ ינפל הנש 40 ,קסוטלופב תמש םישנאה דחא

 םעה ןומה .הנורג ךותמ רבדמ קובדהו שמחו םישולש תב השאב

 עומשלו לוגלגה תא םהיניעב תוארל וצורי רהנ ומכ םיכושחה

 יח ומכ יכ .׳ה תרותב םידרומלו םיעשופל ויתפש רסומו ותחכות

 תא ,םונהיגה ירודמ תעבש תא ,םיארונה םיטבשה תא ונינפל ריבעי

 ימי לכב הגוע לוגלגה רשא םישקה םייונעה לכו הלבחה יכאלמ

 .תאזה השאה ףוגב חונמ ואצמ םוי דע הנש םיעברא הז ותונע

 (ונמזב) היה (והונכי ןכ) הזה "ץלה" יכ םירפסמ קסוטלופ ינקז

 וליאכ תוללממ ויתפש התעו ןושל געלנו הפ דבכ ינומה טושפ שיא

 יחבש" /,םידיסח להק" ומכ םידיסח יבתכ ירפסב הפ לעב אוה יקב

 ישע רשא ,הרות דיגהלו תואלפנ רפסל ףא עדויו םהימודו "ט״שעבה

 .םימיל םיריעצ דוע ויה וייחבש םיקידצ ודיגה רשאו

 יכ /,ץילמה״ב ובתכמ םייסמ ל״נה לכשמתמה טנדנופסרוקה

 קובדה תא חירבהלו שרגל ונייעמ לכ םשיי .ג".מ קידצה ברה"

 םיבר תרבד יפלו םיאלפנ תולוגסו תומש ידי״לע ,הללמואה השאהמ

 קסוטלופב העומש הטשפתנ םייתניב םלוא ."ודיב הז וצפח חילצי

 -לו תושפנ דדוצל םריעב רבכ וטטושי "םילוגלג" העברא דוע יכ

 .םהיניעב ןח ואצמי רשא ,דשא וא שיאב קבדה

 תונווע םישפחמ (קסוטלופ) ונריע ידיסחש הז לכמ אצוי לעופהו

 האלמ יכ ,ונל תאזה הערה ימ לשב תעד ןעמל ,ריעב םיאטחו

 תא םהמ לוזגלו היבשוי בל תא דירחהל םיקובדו םילוגלג ונריע

 .םתחונמ

 תוכב ןולא
 (93 ׳חונ ,1904 ,״הריפצה״)

 דובכב תורבקל לבוה (ד״סרת ,רייא ז״ט) הז עובש ׳א םויב

 הדבכו הרצק הלחמ ירחא ,ונריעב םירחוסה ידבכנמ דחא לודג

 חונמהב ןמלז המלש ה״ומ דבכנה דיגנה ינברה ,וייח ליתפ ףטקנ

 .וייח ימיל םייתשו םיששה תנשב ל״ז רעלבוי קחצי באז ה״ומ

 ןתנו אשנ ,ורחסמ תיב להינ הנש םיעברא ךשמב ל״נה חונמה

 ומלש אלש קזנ ול ובסה םיבר םירחוס יכ םאו .בבל רשויבו הנומאב

 חכב ופסכ תובגל ודועמ םהיסכנל דרי אל תאז לכב ,םהיתובוח ול

 רבדל אריו דרח היהו וישעמו ויכרד לכב היה ןיוצמ ללכב .ןידדויבה

 קסעתהל בהא ,המכחהו הרותה ךרדב ךירדה ויתונבו וינב תא .,ה

 הקדצה השעמל תובר תורבחב היה דבכנ רבחו םידסח תולימגב דימת

 ענצהב היה םיאכדנהו םיינעה תבוטל השע רשא םידסחה לכ .דסחהו

 יכ ץפח אלו ,םייחב ותרטמו ובל ץפח היה רתסב ןתמ קרו ׳תכל

 יהבגב הרוהטה ושפנו ותקדצ ישעמ לע רעשב והראפיו והללהי

 םחני ןויצ םחנמה ׳ה.ה״חצנתו ,ןנולתת ידש לצבו .הנק המש םימורמ

 םירקיה ותחפשמ ינבו וידכנו וינתח ,ויתונבו וינב ,הנמלאה ותשא תא

 ויריכממ דחא ,יכנא םג םכותבו ,וילע םילבאתמה לכ תאו ויחיש
 .וידבכמו

 ר״רהומ חונמה ג״הרהב בקעי
 ק״צחהמ ל״צז יבצ הכדנ

 ןורכז רפס

 קסוטלופ
 (1916 ץרעמ 21 ,ןסינ ׳ח ,ח״ערת /,הריפצה״)

 ידכ .םידליל הסחמ תיב דסייל השגג הפ ךויצ ינב" הדוגאה

 ,הרמז ףשנ הדוגאה הכרע ,הזה דסומה תקזחהל םיעצמא איצמהל

 ינב ,השראווב ס״נכהיב לש ישארה ןזחה ,הטוריס רמ תופתתשהב

 ירועש דסייל ןכ םג שגנ ונתדוגא דעו .ןוגה םוכס סינכהש ,ותבו

 .םילודגל ברע

 ,ונריעב תומייקתמה ,םירענל היסנמיגורפבו תורעגל היסנמיגב

 םיכרוע (חספ) גחה יאצומב .ןוגה םוקט תירבעה הפשה דומיל ספות

 .ירבע הזחמ וגיצי ובש ,ףשנ הלאה תודסומה

 קסוטלופ
 1929 ,ראוני ןט21 ,קיטנאמ ,עשראוו ,13 ׳חונ ,״טנייה״

 עסאק־ח״מג יד
 ןופ ץיזראפ ןרעטנוא זיא ,ראונאי ןט״5 םעד ,סטכאנדצ״תבש

 ןופ גנולמאזראפ עניימעגלא יד ןעמוקעגראפ אשזור םהרבא ׳ה

 *טגעק וצ ןראוועג ןעמונעג זיא סע .עסאקדכידסח״תלימג רעזדנוא

 ןגעוו שטיוואקוועל הירא הדוהי ,ה ראטערקעס ןופ טכירעב רעד שיג

 סע רעכלעוו ןא ,עסאק רעד ןופ טייקגיטעט רעגירהעי״ייווצ רעד

 ןעבראוורע דיז טאה עכלעוו ןוא רעדילגטימ 600 ןעסאלשגנא ןענעז

 רעזגוא ןיא גנורעקלעפעב רשידיא רעצנאג רעד ןופ יורטוצ םעד

 ףיוא תואולה עגיטנעצארפךהא סיורא טיג עסאקדד״מג יד .טדאמש

 .םיוול 500 ןעסינעג סע עכלעוו ןופ ,.לז 100 זיב 50 ןופ סעמוס

 ןעלהאצוצסיוא ,ןענימרעט ערעגנעל ףיוא ןבעגעג ןערעוו תואולה יד

 יד ..לז 20.000 ןופ לאטיפאק א ןיוש טציזעב עסאק יד .זייווסעטאר

 טפאשלעזעג רעד ןיא ןעמהענוצגא ןסאלשעב טאה גנולמאזראפ

 — טוטאטס ןופ 12 לעקיטרא ןטי־מ םכסה ץא ,רעדילגטימךערהע סלא

 ךערהע וופ ןעליוו ןעטוג ןטיול רעכעה ןוא .לז 100 ןופ זיירפ ןראפ

 וצ ןראוועג ןסאלשעב גימיטשנייא זיא ואד .טסבלעז דילגטימ

 -לאפ יד טפאשלעזעג רעזנוא ןופ רעדילגטימדערהע סלא ןרינימאנ

 היעשי ,סיטקילעד .מ ,שטיוועינשינ ,קינלעמ החמש :ת״ח עדנעג

 דכרעיאמ לאלצב ,ןייטשדארג םנוב ,לאקאס ביל שרעה ,יקסנישזעשזב

 .אקסאלוו הילדג ןוא אנישזאי לוולעוו ,יקסנימאוואנ בייל בקעי ,ףראד

 קסוטלופ ןיא תינעת א
 לגיפש־ץניווארפ ,22 ׳חונ /,טנייה רעיינ״

 ידא׳נא בילוצ ןעוועג תינעת רזוג בר רעד טאה קסוטלופ ןיא

 .רענדער ןעשיסקאדאט

 :יוזא יוו טא סע זיא ןהעשעג ןוא

 "בארא ןעבאה (לארשי ינומא ימולש) סעקאמילש רעקסוטלופ יד

 השרד א ןעטלאהעג טאה רעכלעוו ,רענדער א ןערעייז טכארבעג

 "רעפ טשינ ייברעד ןעבאה םידיסח יד .ןייארעפ״רעקרעוודנאה ןיא

 .ייצילאפ הרימש סלא ןעגנערבוצבארא ןעסעג

 םעד דיוא ןייז הכזמ טלאוועג רעבא ןעבאה סעקאמילש יד

 ־דעדיוו א טנעגעגאב טאה סאד ןוא ,השרד א טימ שרדמהדויב ןעגיה

 דאמבא׳נא גנאל ןופ טריטסיזקע סע לייוו ,דנעגוי רעד דצמ דנאטש

 םוש ןייק ןעדער טשינ לאז שרדמהדויב ןיא זא ,בר ןעגיה ן׳טימ

 .ןעסקאדאטרא יד ןופ וליפא ,רעגדער״ייטראפ
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 קסוטלופ

 -אוועג ןכארבעג רעדייל דאמבא רעגיזאד רעד זיא לאמ סאד

 טאה דנעגוי יד .ןעדער ןעמונעג טאה ןשרד־לעב רעד ןוא ,ןער

 סע ןוא ןעדער ןזאל םהיא טלאוועג טשיב לאפ ןייק ראפ רעבא

 "העובש" יד ןעגבוזעג טאה דבעגוי יד זא ,וצרעד ןעמוקעג זיא

 .ןעפיפעגסיוא רעבדער םעד טאה ןעמ ןוא

 שרדמהידויב ןיא בר רעד ןעמוקעג זיא ,תבש ,ןעגראמ ףיוא

 :ןפורעגסיוא ןוא ןיידא

 ןעמוקעג לאמא זיא ,ןיניטסאג ןיא ןעוועג ךאנ ןיב דיא ןעוו"

 ־סיוא םהיא רעבעגעג עגינייא ןעבאה• ,להוש ןיא ןענוואד ןזח א

 טבעלעג ןאד דאנ טאה סאוו ,ל״ז קידצ רעגיביטסאג רעד זיא .ןפיפעג

 טאה ןוא שרדמה־תיב ןיא בוטש ןייז ןופ ןקאז יד ןיא ןעמוקעג

 ןפיפעג ןעשטנעמ ליפ יוזא דאד ןבאה אד ןוא ,ןעוועג תינעת״רזוג

 .ןעטסאפ יאדווא דאד ןעמ ףראד ,העובש א ןעגגוזעג טאה ןעמ ןוא

 ןיילק ןופ עלא ןזומ רבדמב תשרפ 'א םוי זא ,רזוג דיא ןיב ןכ לע

 .ךערעוו ןעבעגראפ אטח רעד טעוו רשפא ,ןעטסאפ סיורג זיב

 קסוטלופ
 ראורבעפ 18 ,42 ׳םונ ,1938 ,״טנעמאמ״

 -ארפ 42 זיב ןענעז רעניואוונייא טבעזיוט 17—16 יד ןעשיווצ

 רעהירפ .רעטלא ןייק טיב זיא בושי רעשידוי רעגיה רעד .ןעדוי טנעצ

 לטעטש סאד לייוו ,ןעביואוו טראטעג טשינ ןעדוי ןייק אד ןעבאה

 .םיחלג וצ טרעהעג טאה

 י־עגבא קראטש קסוטלופ זיא טכיזביה רעכילטפאשלעזעג ןיא

 טשיבראג רהיא ןופ זיא ,עיזאימיג א לאמ א ןעוועג .ןענאטש

 עקבודובש א זיולב ןאראפ .לוש עשידוי םוש ןייק אטשינ .ןעראוועג

 ,לושדנקלאפ ןייק אטשיב .רעדניק טרעדנוה 8—7 א ןענרעל׳ס ואוו

 טאה סנעטצעל .ןייארעפ רעקרעוודיאה ץיק דיוא טעמכ אטשיב

 ,יקסיישאטסא ׳ה ,"טרא" ןופ חילש רעד טכוזעב טדאטש רעזבוא

 -אגרא וצ ןעבעגעגנייא ןעגבוהימעב עגבאל דאנ דיז טאה׳ס ןעכלעוו

 ןורכז רפס

 זיא טעטימאק ם׳נופ ןירעציזראפ ."טרא" ןופ טעטימאק א ןעריזינ

 -עד יורפ ,סנירעוהט עכילטפאשלעזעג עטסגיטכיט יד ןופ ענייא

 עיצקא יד ןא ןערהיפ ןעיורפ עכילטע דאנ טימ ןעמאזוצ יז .סיטקיל

 ןהעג רחיא ץוח א .עקבודובש רעד ןופ רעדניק יד ןעזייפשעב וצ

 ,עקנאלבאי ראטערקעסדדלהק ,םיובנירג ה״ה יד טעטימאק ןיא ןיידא

 ,רעבאי .רקעס ,רעקרעוודנאה יד ןופ ןייטשרוב ׳לרפ ןוא יקסניזעשזב

 .דנא ןוא רעטסנעפ ,שטיוועליפאק ,םיובנעשריק ,שזראקעיפ יודפ

 יירעדיינשוצ ןערהיפוצכרוד ןעטארטעגוצ זיא טעטימאק רעד

 ס׳גנוצנעגרעד א טריטקעיארפ טרעוו דיוא .רעדיינש ראפ ןעסרוק

 לעוטנעווע ,ךעלדיימ ראפ ןעסרוק יירעדיינשוצ ,רעילאטס ראפ סרוק

 ףראד ןירעציזראפ רעד ןופ עיגרעבע רעד קנאד א .שזאטאקירט

 ןוא ןבעגנייא ךיז טעוו טעטימאק ןופ טייברא יד זא ,ןעפאה ןעמ

 עגיטכיוו עכילטע טימ ןרעוו טרעכיירעב טעוו טדאטש רעזנוא
 .סעיצוטיטסביא עשידוי

 .ל .ג

 1938 ,232 ׳חונ ,״טנעמאזו״

 ןעראוועג טעדבירגעג זדנוא ייב זיא רהאי בלאה א דרענא טימ

 ־בעגרעד א ןעראוועג טריפעגכרוד זיא׳ס ."טרא" ןופ גנולייטפאנא
 ־ניא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא יירעדיינשוצ ןעמאד ןופ סרוק־סגנוצ

 .גלאפרע ןטוג א טאהעג טאה סרוק רעד .ןעשזאק ׳ה ראטקורטס

 זיא געט יד .ןעסרוק יד טכוזעב ןעבאה ןאזרעפ גיסיירד רעביא

 טפיוה ןופ לייטנא ץטימ ןעמאזקע רעכילרעייפ רעד ןעמוקעגראפ

 רעד רעטבוא .גרעבבירג 'ה ,עשראוו ןיא "טרא" ןופ ראטקורטסניא
 •ירט א טריפעג דיוא טציא טרעוו יקסוואקטאמוק ׳ה ןופ גנוטייל

 יודפ טהעטש טייקגיטעט־״טרא" רעד ןופ שארב .סרוק־שזאטאק
 .רעגוז ראטערקעס ןוא םיטקילעד

 .ל .ג
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 ק ס ו ט ל ו פ ינבר

 ינואגל ןושארו שאר היה הנטוקמ עשוהי לארשי יבר ברה

 רקוע״ו "יניס" ,תופירחו תואיקב .םינורחאה תורודב ןילופ

 אוה .הנימב האלפומו החלצומ הגיזמל ולצא וגזמתה ,"םירה

 תא הפ־לעב עדי אלפומה ונורכז חוכב .יח םירפס רצוא היה

 ¬ושאר ,םיקסופ ,םישרפמ ,םהילכ יאשונו ימלשוריהו ילבבה לכ

 לכ .הלמב הלמ םהירבד תונמל היה עדויו םיגורתאו םינ

 לע רזוח היה הז ןואגש ,רפסל ועדי ותציחמב ויחש הלא

 םיקסופ לש םימילש םירפס ,תומלש תותכסמ ,הפ־לעב ותנשמ

 וישרפמו ך״נתה תא הפ־לעב עדי ןכו ;"תובושתו תולאש״ו

 .שדוק יבתכל םישרדמה לכ תאו

 זכורמ ןויעב ,ריבכ לכשב ןנוחמ הז ןואג היה ךכ לע ףסונ

 ותרות ישודיחש ,םימיוסמ לובג יוק לע רומשל עדיו תונקמעב

 ־אשמה יבלשו ,םינתיא תודוסי לע םיתתשומ ויהי ויקספו

 ¬ותה הריציה ילבחו תונודינה תויגוסה ינוביל ,ידומלתה ןתמו

 אתתעמש יקוסאל" — תיפוסה הרטמה יפל ולהנתי תינר

 ."אתכליהד אבילא

 םינפ הנטוקמ ןואגה תא ריכהש ,בולוקוס םוחנ רפוסה

 ,(ם״נ לש וכוניחו ולודיג ריע) קצולפב וירוקב לגרל םינפ לא

 יניסמ הלוכ הרותה לכ — :ולא םילימב וילע םעפ אטבתה

 ־יתנ״ה לעב בקעי ׳ר ןואגה לש ותבישיל הנווכה) אסיל דעו

 םג ,ןילופ תוליהק לע השורפ התיה התדוצמש ,אסילב "תוב

 תורפסה לכ ,םהישוריפו ארקמו הנשמה לכ ,(יסורה הקלחב

 חומב שדוק ןכשמו ןק אצמ לכה — םי ינמ הבחרה תידומלתה

 תפש לע תוידרחב דימת אושנ היה ומש ."הזה דחאה שיאה

 קר אל הז ןואג עיגה הלוגדה ותונואגל .ןילופב וניחא לכ

 הלודגה ותונדקש למעב ףא אלא םיאלפומה ויתונורשכל תודוה

 ־רופמ הרות ילודג ידי לע םימ קציש ם״נ רפוס ותואו .תפומל

 ץיבוניצ השמ

 ןואגה ברה
 הנטוקמ הל׳עשוהי ׳ר

 וירמאממ דחאב הנטוקמ ןואגה לע בתוכ ,וייח תירחשב םימס

 אל הנש םיעבשמ הלעמל" :יכ ,לארשיב תונברה ךרע לע

 העש .םולחב םג דמל יכ ,קפס לכ ןיאו אסריגמ הימופ קספ

 תתא החיש .םלש רפס תאירקמ התיה הבוט ותרבחב תחא

 ."רקי שורד הנממ תושעל היד .דתיה ויתוחישמ

 לבקל בריסש ,ךכ ידיל ותוא ואיבה ותונדקשו ותדמתה

 ,ךכ .ודומלתמ םש והודירטי אמש ,תולודג תוליהקב תונבר

 ¬רופמה ןילבול תליהקב תונברה לע רתיוש ונא םיעדוי ,לשמל

 לש ומוקמב ארתאד ארמל וב הרחבש קוטסילאיבבו תמס

 לש הבר כ״חא הבז וז תונברב) "בוט־םוי גנוע" לעב ןואגה

 לארשי יבר .(רבוליהומ לאומש ׳ר ברה ,םודארו קלאבוס

 תוליהקהמ איה ףא — הנטוק הרייעב תבשל ףידעה עשוהי

 עיפשהל — םימסרופמ םינבר הב ושמישו ןילופב תועודיה

 ,קסוטלופב בר היה ןכ ינפל) הנש שולשו םישולש ותרותמ הב

 ויהש םישקה םינינעב בישה ןאכמ .(קסנירשו הקרוו ,ןיבמוג

 לכה .אטיל ינואג םהיניב ,םיעודי םינואג ףא ותוא םילאוש

 .ןילופ תודהי לש אתכליהב ארתאד ארמ וב ואר

 ;תורדשהו םיגוחה לכב ץרענו לבוקמ היה הל׳עשוהי 'ר

 ,תיסורהו תינלופה תושרה לע ןכו ;תירב ינבמ אלש וליפאו

 תבהא ,הונעו םות ,ושפנ תונוכתו ויסומינו ויתודימל תודוה

 ןויקנ ,הרהטהו תושירפה למס היה אוה .םולשהו קדצה ,םדאה

 ןלבוסו ןותמ ,תכל עינצמ ,עצבו דובכ תאנש ,בבל־רבו םייפכ

 לכ לע רוביצה לש ינחור גיהנמל תושורדה תולוגסה לכ —

 .וידמעמו ויתובכש ,ויגוח

 .ב

 םא ,הדימעה ליגב דוע ןיטינומ ול אצי הנטוקמ ןואגה

 .סופדב ויתובושתו וישודיח ומסרפתנ אלש טעמכ וייחב יכ
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 ץ י בו נ י צ השמ

 מ״וח ךורע־ןחלוש לע "לארשי תועושי" ורוביח םוסריפב ףא

 סחנפ השמ ברח ,ודיחי ונב קסע — (ו״לרת ,השרו) ׳א קלח

 .הנטוק תונברב ךכ־רחא ומוקמ אלממ ,קנורט

 תועושי" ,ולשמ םירוביח ינש דוע וספדנ תונורחאה םינשב

 ¬בו םרודיסב למעו ,(ב״צרת) "תעד ןיבי״ו (ז״פרת) "וכלמ

 לש ןורחאה .דבר) קנורט הדוהי קחצי ברה ודכנ םתספדה

 לע תצק ,ם״במרה לע תצק ,ולשמ םישודיח ףוריצב ,(הנטוק

 המ לכ .הכלהב תובושת תורשע המכו העד הרוי ,ךורע־ןחלוש

 יארקאב רבחמה ול םשור היהש תומישר ירייש יפל — ספדנש

 אולמבו ותמוק רועישב יאנטוקה ןואגה תא ונל הלגמ וניא —

 תינחורה ותומדמ תוצוצנ ןיעמ אלא ןאכ ןיא .ינחורה ונעטמ

 תא הריאה רשא ,הנטוקמ עשוהי לארשי יבר לש הריבכה

 .ותפוקתב הרותה םלוע

 ¬יפמה "וכלמ תועושי" ורפסב ויתובושתמ המכ תוניינעמ

 ¬ותל ותדמע לע םגו ,ללכב וימיב יתדה יווהה לע רוא תוצ

 •הרותה־ילודג ןחלוש לע ןוידל זא ולעוהש תושדח תועפ

 ־לע זא האצמוהש תוציצב "תלכתה" ןינעב ,לשמל ,ךכ

 ¬ייתסה םע ל״ז ןיזדארמ ךינח ןושרג יבר ר״ומדאה ןואגה ידי

 תלכת הזש הרורב העידי ונל ןיאו ליאוה ,הזה רבדב ותוג

 .תלכתב םיביוחמ ונא ןיא אנדיאהש ,איה לארשי ילודג תעדו

 םימסרופמ םינברכ ,הז ןינעב "יתעד תא ולבק" רמוא וניא

 חותפ חתפ ריאשמ אוה ."תלכתה ריסה״ל חרכהה לע םירחא

 "הלואגה ץצונתמו רשפא״ש ובל ירוהרהמ האור אוהש ,הז רבדב

 .רנייל דינה ןושרג יבר לש וז ושודיחמ

 ותעד תופיקת ויתובושתמ תחאב ונא םיאצומ הז תמועל

 ןיעמ בוחוטסנשטב תסנכהדויב תוגהנהמ תחאב האור אוהשכ

 םיתרפאה םידבכנה״ל ג״מרת תנשב אוה בתוכ ."תדב םינוקית"

 לודגה תסנכה־תיבב הנקת ונקתש ,איהה הליהקבש "םירקיה

 "ישילש" ,"יול" ,"ןהכ" :״דומעי״ב קר הרותל הלועה תא אורקל

 ויבא םש תאו הרותל "הלוע״ה םש תא ריכזהל ילבמ — ׳וכו

 ,ףוגה־ילוחבש םשכ" :ריבסמ אוהו ,קוח תרפה הזב שיש —

 וא חומב ;הלעמב םינושארה םירבאב איה רשא ,הלחמב

 רתוי הברה ,טחמ לש ודוחכ ףא ,ןטק יכה בקנ לכ — בלב

 לגר וא די ומכ ,םירחא םירביאב רשא ,הדבכ הלחממ ןכוסמ

 עגונה הריבעמ רומח לארשי תוללכב עגונה לקה ןוועה ךכ —

 .טרפל קר

 דוביכ״ב העיגפ םושמ םג הז ךוקית״ב האר הנטוקמ ןואגה

 .הרותל הלוע ומשכ ,ומש תא םיריכזמ ןיאשכ "בא

 .ג

 יאנטוקה ןואגה לש תינחורה ותומדב םיירקיעה םיוקהמ

 תעונתל ףאו לארשי־ץרא בושי תעונתל היולגה ותופרטצה —

 הצופתה־ידוהי לש םיוסמ קלחב םעפל זא ולחהש ,ןויצ-תביח

 ,שילאקמ ברה ונתחו הנטוקמ ןואגה ,הז ןבומב .היסורב ידוהיבו

 ברקב ויה םידיחי — ״היח שפנ״ לעב ,סקוו רזעילא םייח יבר

 קיחרה הנטוקמ ןואגה ,ןכ לע רתי .תיאסרגנוקה ןילופ ינבר

 ףרטצהל ססיה "היח שפנ לעב" ונתחש ןמזב וב ,תכל דוע

 תדרפנ הלועפ טוקנל הסינו תנגרואמה ןויצ־תביח תעונתל

 .ובורב חילצה אלש ןויסנ ,הז ןינעב

 ודידי לש ויתולועפמ המכל ףרטצמ ומצע הל׳עשוהי יבר

 יאסידואה דעוה םע םג םירבדב אבו רבוליהומ לארשי ׳ר ברה

 לארשי ץרא בושי תעונתל תישפנה ותיטנ תא .הז ןודימ

 יבצ ׳ר לש וחור דדועשכ ,םיעבשה תונשב דוע ונא םיאור

 :ול אוה בתוכ זא רבכ .הז לודג רבדל רשילאק שריה

 בושי תרבח רבדב ותוצמאתה לדוג יתוארב יתחמש"

 לאו ובבל לופי לב ,לכות לכי םגו השעת השע ,לארשי ץרא

 םקלח ירשא .ורבדי לכשהב אל יכ ,םידגנתמה ירבדמ ךרי

 "תמה תא קיזחהל איה הלודג הוצמ יכ ,הזב םיצמאתמה לש

 ."לארשי־ץראב םיבשי

 תרכינ ,לודג ןוזח הב האור אוהש וז העונתמ וחור תרוק

 אשידק אניצוב לודגה ברה״ל הז ןודינב ותבושת בתכמב .בטיה

 םירבדב ,קצוקמ לארשי יבר ר״ומדאה — ״םישישרת עזגמ

 ,הלודג הוצמ (לארשי ץרא בושי) אוהש קפס ןיא" — :ולא

 וניארש המ טרפבו ,הלואגד אתלחתא אוה (י״אל) ץוביקה יכ

 ,םיינוניבכ ןה ,ךרע יתוחפ םישנאב ןה ,הלודגה הקושתה התע

 ...הרובגה חור ץצונתתש יאדול בורק — םתובלב םירשיב ןה

 ןהו םיכרדה תנכסב ןה הבוטל ת״יהזעב הנתשנש הזה ןמזבו

 ."הלודג הוצמ איה יאדוב ,תוינע דצמ

 ןדריה רבעו הזע לע ל״נה ורוביחב ותבושת תנינעמ ןכו

 ¬סמב תשדוקמו לארשי־ץראמ דרפנ יתלב קלח ןהש ,יחרזמה

 הנטוקמ ןואגה .אובל דיתעל השודקהו הנושארה השודקה תרג

 שיש ,ופרוק יגורתא רבדב ,ל״נה ונתוח לש ותעדל ףרטצה

 לארשי ץרא יגורתא תא םהמ ףידעהו םיבכרומ ששח םהילע

 .יפויב םירדוהמ םניאש יפ לע ףא ,ןיד־יפ־לע םה םירשכ קר םא

 .ד

 .א .ח ברה ונתח םע ו״מרת תנשב לארשי ץראב ורוקיב

 ודרח לכהו היריקיו םילשורי־ימכח לע םשור השע ,םקאוו

 ללוכ קוזיח :הז רוקיב לש תואצותה .ןתחהו ןתוחה תארקל

 הזה ללוכה ישנאל םיפסונ םירוגמ יתב תיינב ,ןילופ—השרו

 ¬בש ןילופ ינבל "םלוע־ייח" תבישיו הרות־דומלת תמקהו

 .םילשורי

 ימי ירבדב עשוהי לארשי יבר ןואגה לש ותוכז הבר

 יברו רבוליהומ לאומש ׳ר ברהל ותופרטצהב ,שדחה בושיה
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 קסוטלופ ינבר

 תינכת יפל הטימשה תונשב הדובעה רתיהב ןנחלא קחצי

 .תמיוסמ

 ול התיה קנורט עשוהי לארשי יבר יכ ,ןאכ ןייצל שיו

 רלוקה .תימוקמ הלאש איה וז הלאשש ,הז ןודינב ולשמ העד

 םידרפסה םינברה ישאר לא הז ןינעב תונפל םיכירצ םיטסינ

 דוחיב ,לארשי ץראל אובל םינושארה םהש ,םוקמב םיקיתווה

 הנטק הדע ילע הביבח" קומינה םע בשחתהל םיכירצשכ

 וריתה ל״נה םיידרפסה םינברהו ליאוהו — ״לארשי־ץראבש

 םיטסינולוקה םיכירצ ,םה םהיאנת יפל ,תיעיבשב הדובעה תא

 ,וז הלאשל קקזיהל םיכירצ הלוגה ינבר ןיאו הזב םהל תייצל

 םייתניב הרצונ ,וז ותצעל זא ועמש אל הלוגה ינבר לבא

 וללהו םיריתמ וללה ,םהה םימיב ת״וש לש המילש תורפס

 .םירסוא

 ,הנטוק ,הנבוק ינברמ רתיה תארוה האצי יכ ,היה רבד ףוס

 יפל וגהנתה םישדחה םיבשיתמה לש םבורו ,דועו קוטסילאיב

 .הזה רתיהה תרגסמב תודחוימה תוארוהה

•¥- 

 התעו ,72 ליגב ג״נרת זומתב ה״כב רטפנ הנטוקמ ןואגה

 יבחר לכב רכינ היה ותריטפ םשור .ותומל הנש ז״ע ואלמ

 ןואגל קולחל ואבש םימסרופמה םינברה תורשע ןיב .ןילופ

 םהרבא יבר ר״ומדאה ןואגה :ויה ןורחאה ודובכ תא ןילופ

 והילא יבר ,(ושפנ דידיו רטפנה לש ונתוחמ) בושטאחוסמ

 "באוי תקלח" לעב עשוהי באוי יבר ,זדולב ד״בא לזיימ םייח

 ¬רופמ הברה דועו (קסנוק ד״בא — כ״חא) ןיניטסוגב ד״בא

 הנחש יסורה אבצה דודג דקפמה ףא .הרות־ילודגו םימס

 ולכויש ,םידוהיה וילייחל השפוח םוי ןתנ הנטוק תביבסב

 .וז היולב ףתתשהל

 תואצוהב טעמל :לודגה רטפנה לש ותאוצ איה תניינעמ

 — ופסכ ןינק ס״שה תאו ורבק לע להוא םקהל אל ,הרובקה

 .לארשי־ץרא בושי ךרוצל רוסמל

 ץיבוניצ השמ

¥ 
 ייבאל דלונ — ןילופב ותוא וארק ךכ — הל׳עשוהי ׳ר

 שדוחב ל״ז הרובד תרמ תקדצה ומאלו ל״ז דוד ׳ר דיסחה ברה

 םייתנש ןב דליה תויהב .קצולפ תליהקב א״פקת תנשב ולסכ

 דמלש דוד ׳ר ויבא תא רקבל ידכ ,בובלל ומא ותוא החקל

 "בקעי תועושי" לעב ןייטשנרוא בקעי ׳ר ןואגה תבישיב זא

 לש ויפ תרוצ תא רכוז אוהש רפסל ליגר היה ותנקז תעבו

 ."בקעי תועושי" לעב

 ליחתה שלש ןב הל׳עשוהי ׳ר תויהב םהה םימיה גהנמכ

 רבכ דמל 6 ליגל עיגהשכו םישרפמו הרות ״רדח״ב דומלל

 לש וכירדמו ורומ .ולש הרות ישודיח ומצעב בתכו ארמג

 דימתמ היה הל׳עשוהי ׳ר .דוד ד אבא היה ,ריעצה "יוליע״ה

 הצר אל םלועמ ,האמחב םחל לוכאל ול ונתנשכו וירוענמ לודג

 תא לכוא היהו ,םחלה לע האמחה תחירמל ונמז תא לטבל

 היה אוהו .םחלה תא ומא ול החרמ ןכ םא אלא שבי םחלה

 רבכ .דומילה ןמ ונמז תא לטבל אלש ידכ ןוזפיחב לכוא

 ךחלש״ה יקלח תעברא לכו םיקסופו ס״שב יקב השענ וירוענמ

 רובעל שדוק תבש לכ ליגר היה .ויפ לע םירוגש ויה "ךורע

 .ארמג ףד םיששו םייתאמכ ,ויבוריעו תבש תותכסמ יתש לע

 לכ לש םיעושעש דלי היה הל׳עשוהי ׳ר ריעצה "יוליע״ה

 .קצולפבש םינדמלה

 לבא ,ויבא וילע תמ הרשע־תחא ןבכ הל׳עשוהי ׳ר תויהב

 ¬תהב הרותב קסעו ךישמה אוהו וילע החיגשה תינקדצה ומא

 וליג תב םע הל׳עשוהי ׳ר סראתה הרשע־עברא ןבכ •הדמ

 הדוהי ׳ר ה״ומ ןואגה ברה ןב םייח ׳ר ברה תב ,הדירפ תרמ

 יוליעה ונתח תא סינכהל הכז אל םייח ׳ר לבא ,שטיברימ

 לכבו .ומלועל ךלהו הלח הנותחה ינפל תועובש המכ ,הפוחל

 ןחלוש לע ךומס תויהל יוליעה ראשנ הנותחה ירחא תאז

 .הרותב הדיקשב קסעו םינש שש ותנתוח

 היהו תודיסחל הקיזה תא הל׳עשוהי ׳ר שרי ל״ז ויבאמ

 ׳ר ההש םעפ .קצוקמ ןקזה יברה לא םעפב םעפ ידמ עסונ

 היהש קצוקמ יברהו םישדח השולשמ רתוי קצוקב הל׳עשוהי

 תא ארק ,וכרד יפ לע וידיסחמ דחא לכ תא ךירדהל ליגר

 רוזחל ךירצ התא יתעד יפל" :ול רמאו ורדחל הל׳עשוהי ׳ר

 ךרבאב ריכה אוה ."ךממ אצי המ הארנו הרותב קוסעלו ,התיבה

 ינב לכ לש םבר" דיתעב תויהל וילעו תולודגל רצונש ריעצה

 םידיסח םע ונמז תא לטביש הצר אלו ,תוכלה קסופו "הלוגה

 עיקשהו התיבה רזח ,ובר לוקב עמש הל׳עשוהי ׳ר .קצוקב

 בושטכוסמ ןואגה ריעצה ודידיו ורבח .הרותב קר ולוכ ומצע תא

 ׳ר תא דאמ ךירעה קצוקמ יברה ונתוחש רפסל ליגר היה

 ןח האצמ רקיעבו ,הרות ירדח לכב יקבו ןואגכ הל׳עשוהי

 .שיא ינפ אשונ ונניאש לע ובש תמאה תדמ יברה יניעב

 ידיסחמ םש ויה תונוש תולהקב ברכ הל׳עשוהי ׳ר לבקתנשכו

 ןינעתה יברה לא קצוקל םידיסחה ועסנשכ םעפ לכב ,קצוק

 םימיבש ףאו ,ריעצה ברה לש ומולש המ תעדל קצוקמ יברה

 ירחא "יבר" םוש לש ותעמשמל הל׳עשוהי ׳ר רס אל םיאבה

 .וימי לכ "דיסח" ראשנ — קצוקמ יברה

 םסרופמה ןואגה ברה ותעשב ברכ ןהכ ,קצולפ תליהקב

 ךירעה אוה םגו "םייח ירבד" לעב ץישטנלמ ךברוא םייח ׳ר

 ירבדב ותא עשעתשה םעפ לכבו ריעצה "יוליע״ה תא דאמ

 םימיל ריעצ דוע ותויהב ,איהה הפוקתב רבכ .הכלהו הרות

 םימיב .קצולפב הליהקה ייחב הבושח הדמע הל׳עשוהי ׳ר ספת

 השרוומ רנזופ ןמלז המלש 'ר עודיה סנרפה טילחה םהה
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 ץ י ב ו נ י צ .דשמ

 םיידוהיה םינומהה ייחב הכפהמ ללוחל ןויסנה תא תושעל

 עיגימ וסנרפתי ןעמל ,המדא תדובעל םתרבעה ידי לע ,םיינעה

 דובעל םידוהי הב בישוהו קצולפ זוחמב הזוחא הנק .םהיפכ

 םידוהיה תא ךושמל ידכו "יראכוק" היה הזוחאה םש .תודשב

 איהה הזוחאב הבישי םג ןמלז המלש ׳ר דסי ,המדאה תדובעל

 ,הזוחאב ולצא רקבל הל׳עשוהי ׳ר ריעצה ןואגה תא ןימזהו

 ,המדא םידבוע םידוהי דציכ ול הארהו תודשה לא ואיצוה

 .הדובעמ תויונפה תועשב הרות םידמול םגו

 (21 דומע ,״ינלופה דרמהו םידוהיה״ ,רבלג)

•¥- 

 םעה יפבש ,קנורט עשוהי (והילא) לארשי ןואגה ברה

 הנטקהה תורמל ךא ,הל׳עשוהי יבר :הביח ןושלב רוציקב ארקנ

 יגוחב ףאו ,הקוחרהו הבורקה ותביבסב עודי היה ומשבש

 ¬ולקיצנאבו םילודגה ןיב לודגכ לארשי תוצופת לכב םינברה

 ראותב ןיוצ תידוהיה־תיסורה הידפולקיצנאבו תיטירבה הידפ

 תוילמס תעדונ ויתומש תשלשל ."םלועב םידימלתה לודג"

 וכרד תא תוותהל דוד ׳ר ויבא ןווכתנ ךכב .םהלשמ תירוטסיה

 םינפל וגליפש םימרזה גוזימו הרותב הלודגה ןוויכב םייחב

 לארשי יבר םש לע "לארשי" ארק ךכיפל .לארשי תיב תא

 — עשוהיו הנליוומ ןואגה םש לע — והילא ;בוט־םש־לעב

 ,"והילא" םשה טמשוה יללכ שומשב ."עשוהי ינפ" םש לע

 לש הנטקהב אוה םגו ,דבלב ישילשה ומשב ארקנ םעה יפבו

 ומצע לע רימחה השעמל הכלהב לבא ,הל׳עשוהי ׳ר :הביח

 השרגתנ שילקמ תינברה ותבשכו .םאולמב ויתומש תא ריכזהל

 הרוה ,היבא םש תא טגב בותכל ךרוצ היהו ,ןושארה הלעבמ

 — ינשבו עשוהי לארשי תב — דחאב ,ןיטיג ינש הל בותכל

 .עשוהי והילא לארשי תב

 ט״שעבה ,וילע וארקנ םהיתומשש םילודגה ינש ךרדב

 וז הביחשכ ,וימיבו ,לארשי־ץרא תביחב םג ךלה ,א״רגהו

 ,םישעמ תעבות הלחהו השעמל הכלה תולאשב תעגונ הלחה

 .ץרמבו ץמואב וקלח תא הל םרת

 הכלהה ימוחתב רשפאה לככ דקש הל׳עשוהי ׳ר ןואגה

 לכוי םעה םגו םייקתת הכלההש ידכ ,רימחהל אלו לקהל

 דאמ ינויח ךרצימ האמחה זא התיה ןכ יכ הנה .םייקתהל

 קפסל תורשפא התיה אל לבא ,ןילופב םירעה יבשות םידוהיל

 ושקיבו תורמוח ירחוש ואב ,דבלב תידוהי תרצותמ האמח םהל

 םתוא החד אוה ךא .םירכנ תאמח לע רוסיא זירכהל ונממ

 ,םע ינומה יכרצב תובשחתהבו הכלהב םיססובמ םיקומינב

 םהיתורמוחב קיעהל אלב לבא ,םמצע לע רימחהל םהל ריתהו

 ־חמהש ,חספב תואתפוכ תליכאל עגונב גהנ ןכו .םירחא לע

 ריעצ בר ותויהב ,אוהו ,רומג רוסיאכ התוא וגיצה םירימ

 לש תלוכיה תדמב בשחתה ,קצולפ דילש קסנרש הרייעב

 אלא ,רתיהל הארוהב קפתסה אלו ,תורמוחב דומעל םעה ינומה

 ועדי ןעמל חספב הווארל תואתפוכ ותיב ןולחב גיצה ףא

 לוע םהילעמ םיקרופ םניא תואתפוכ תליכאבש ,םעה ינומה
 .תווצמה

 (17.5.58 ,״רקובה״ ,גרבלא .ש .א)

* 
 תליהקב ברכ לבקתנ רשע־עשת ןבכ ותויהב ר״ת תנשב

 דסי קסנרשב .החונמבו דובכב םינש עבש םש בשיו קסנרש

 הבישימ .הבישיה־שאר היה ומצעב אוהו הבישי הל׳עשוהי ׳ר

 היה הז ןמז קרפב .הינלופב םימכח־ידימלת הברה ואצי וז

 הלמהרבא ׳ר םסרופמה ןואגה םע שגפהל הל׳עשוהי ׳ר ליגר

 ןואגה .קסנרשל תובורק םיתיעל ןמדזמ היהש בונכשטמ

 .דאמ וכירעה ונממ שישק היהש ףא בונכשטמ

 ןיבמוג תליהקל קסנרשמ הל׳עשוהי ׳ר רבע ז״רת תנשב

 הצירגמ רגיצנד לבייפ אגרש ׳ר קידצה ןואגה לש ומוקמב

 תונעלו בותכל ליחתה ןיבמוגב ןאכ .ןיבמוג תליהק תא בזעש

 ורפסב תובושת יתש וראשנ הפוקת התואמ .וילאושל תובושת

 ידימלתל" ז״רת תנשמ ׳ז ןמיס ת״וש יטוקילב "תעד ןיבי"

 איצוה הז ודימלת) "יכדרמ םייח ה״ומ בל םכח גלפומה ףירחה

 עודי היהו ויתורעה םע ץנשמ ש״רל תותירכה רפס תא כ״חא

 ׳ןילכיזמ קחצי ׳ר ברהל" םש ז״כ ןמיסבו ,(לודג םכח־דימלתכ

 .ח״רת תנשמ

 ׳ר ומדוקש ףאו .ודגנ תקולחמ הצרפ ןיבמוגב ןאכ םלוא

 תקולחמה טיקשהל ידכ דחוימב ןיבמוגל אב לבייפ אגרש

 עיפשה אל ,לודגה םבר םע גהנתהל ךיא ועדיש םהל ריבסהלו

 .יקרוול רבע י״רת תנשב םינש שלש רובעכ ףוסבו םהילע

 תונפל וליחתהו רודה לודגכ הל׳עשוהי ׳ר םסרפתנ יקרווב

 ונממ וראשנ הפוקת התואמ .ןילופ יוצק לכמ תולאשב וילא

 א״ל ןמיס "וכלמ תועושי" ורפסב וספדנש תונוש תובושת

 ,ב״י ,'י ,׳ט ינמיס תובושת "תעד ןיבי" ורפסבו א״ירת תנשמ

 .ג״ירת—א״ירת םינשמ דועו ׳כ ,ח״י ,ז״י ,ו״ט ,ד״י

 לש ונב ,שילאק לדנמ םחנמ ׳ר קידצה זא רג יקרווב

 ןואגה ברה לש ויצירעממ היה אוה .שילאק קחצי ׳ר קידצה

 ,לגר לכב הל׳עשוהי ׳ר תא רקבל ליגר היהו ,הל׳עשוהי ׳ר

 ישנאל ."לגרב יבר ינפ לבקל ינא בייח" ל״זח רמאמ םייקל

 ונלצא ברכ ןהכמ הל׳עשוהי ׳רש ןמז לכ" רמוא היה ומולש

 יניינע לכ יכ וילע ינא ךמוס יכ ,החונמב ןשי ינא ,יקרווב
 ."םנוקתכ םילהנתמ תדה

 הל׳עשוהי ׳רש לדנמ םחנמ ׳ר קידצל עדונשכ ג״ירת תנשב

 עיצהו וילא אב קסוטלופל רובעל ידכ ,יקרוו תא בוזעל דמוע

 .וסיכמ ותרוכשמ לע ול ףיסוי ומצעב אוהו יקרווב ראשיש ול

 ׳ר ,םברב דובכ םיגהונ ויה הינלופ לכמ יקרוו ידיסח םג
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 קסוטלופ ינבר

 וילא םנכהל םיליגר ויה םהיניבש םימכח ידימלתו ,הל׳עשוהי

 ,הלאיבמ שירעב ׳ר קידצה ןואגה .הרות ירבדב ותא חחושלו

 ,יקרוו ידיסח יבושחמ ,בונכשטמ םהרבא ׳ר ןואגה לש ונב

 .הל׳עשוהי ברה לש ותיב יאבמ ןכ םג היה

 ירחאו יקרווב ראשהל הל׳עשוהי ׳ר הצרתנ אל תאז לכב

 םשו קסוטלופל ג״ירת תנשב רבע םינש שולשכ םש בשיש

 אלממ כ״חא היהש סחנפ השמ ׳ר ברה ודיחי ונב ול דלונ

 ׳ר ןואגה לש ותב תא השאל אשנ הז ונב .הנטוקב ומוקמ

 קידצה לש ודידי ונב היהש ,ג׳זבולאיב ק״דבא ריאמ םהרבא

 הנותחב .יקרוומ קחצי ׳ר קידצה לש ונתחו הגרפמ היעשי ׳ר

 ׳רו הלכה דודכ יקרוומ לדנמ ׳ר ףתתשה סחנפ השמ ׳ר לש

 ינב תא םכל רסומ ינא" :יאקרווה קידצל זא רמא הל׳עשוהי

 ־דימלתו קידצכ ןייטצה תמאב הז ונבו "שפנבו ףוגב ידיחי

 .םכח

 רבע כ״חא •םינש הנומש הל׳עשוהי ׳ר ןהיכ קסוטלופב

 הל׳עשוהי ׳ר ארקנ המש לעשו ,א״כרת תבטב הנטוקב ברכ ןהכל

 .רנטוק

 .ותריטפ םויל דע בשי םשו

 ,תימואל־תיתד הבשחמל — 'ףיליוג״ ךותמ)
 (1963 רבמצד ,ד״כשת תבט א״ת ,ח״י ׳בוח

 ותבשחמ ךלהמו ויתונוכתמ
 תיאקצוקה תודיסחה לש הדה העיגהשכ : קצוקל הכישמה

 -י הנטוקמ ןואגה רקחה קימעמו חומה ףירח ;םינדמלה לודג לש ונזאל

 הרותה רוקמ ? קצוקל הלאה םימיב ךשמנ אל ימ יכו ...םשל ךשמנ

 ול היהש ימ לכו םירקבמו םירקוח הרבסו לכש ילעב םינואג .האריהו

 תא ובאשש ,הלעמ ישנא לש רתויב לודגה זוכירל ךשמנ ,ודקדקב חומ

 םתופירחל ןקרופ ואצמ םש .קצוקמ לדנמ םחנמ יבר ,יחה יראהמ םתויה

 הרובח לע .לכש ינידעו רבד יניבמ םירבח ןוברד ידי לע תרבטצמה

 .תעדה ןינאו חומה ףירח ,רנטוק הל׳עשוהי ׳ר הנמנ וז

 ד״י םש המהמתהו קצוקמ יברל עסנ תחא םעפש וילע םירפסמ

 ...תונוזמל וילעמ וישובלמ תא רכמש דע תועובש

 רקיבו תודיסחב גהנתה תאז םע — קצוקמ דרפנ ףוסבלש ם״עאו

 .תודידי יסחי םתא םייקו םיקידצ תורצחב

 ןייטצה הל׳עשוהי ׳ר :"אגילפ אל אמלע אלוכ אכילדב״

 וניידתה תחא םעפ .בוט בל לעבל עודי היהו הקדצהו דסחה תדימב
 היהש עבותה ."וסקנפ לע ינוונח" רבדב ןיד ילעב ינש וניד תיב ינפל

 ול היה אלו ינע היהש עבתנהמ ופסכ תא ףקותב שרד דימא רחוס

 דחא לע ךמתסהו םלשל עבתנה תא בייח םיגיידה שאר .םלשל

 תלדשכ ,ןידה תיב רדח םע לבגש ורדחב בשי הל׳עשוהי ׳ר .םיקסופה

 אצי ,עבתנה לש ויתונעטו ןידה קספ תא עמששכ .החותפ ורדח

 הזה קסופה ףא :רמא יהבא ןוטבו םיניידה שארל שגינו ורדחמ

 ...םלשמ היה אל אוה םג ,םלשל ול היה אל םא ,וילע תכמתסהש

 ,םולשל עס :רמאו ודי תא ול טישוהו עבתנל הנפ תוכייחמ םינפב

 ."אגילפ אל אמלע ילוכ אכילדב" .םלשת לא ,ךל ןיא

 ןואגה לע םירפסמ :"טילשה יפמ תאצויה הגגשכ"

 םיבר .תפומ שיאו קידצל ומש אצי הרותב ותלודג לע ףסונש הנטוקמ

 ירחא ,םימחרו העושי ונממ שקבלו ויפ ירמאמ ךרבתהל וילא ואב

 "תואקתפ" לבק ,ןיניטסוגמ ריאמ לאיחי יבר ר״ומדאה לש ותריטפ

 .האופר וא העושי םדעב שקבל ,וינפ ירחושמ ("ךעלטיווק" עשיבר)

 ."תואקתפ" לבקלמ המ ןמזל קספ עזעזמ הרקמ ללגב ךא

 :הרקמה רבד הזו

 ישנא ונפ םהל רצב ,השונא הלחמב הלח וריע יבשותמ דחא

 לצא גוהנכ ,"קתפ״ב הלוחה לש ומש תא ומשרו םברל ותיב
 .םיר״ומדאה

 רבדב עוקש ותויהב ךא ,וב ןייעו קתפה תא חקל עשוהי יבר

 ותבושת רשפ תא וניבה םיריכזמה ...הפירט רמאו ריטפה ,הכלה

 הגגשכ היה רבדה וא ,ותועט לע דימ דמע אוה ףא .רמ יכבב וצרפו

 .וילחמ רתוי דמע אל הלוחהו טילשה יפמ תאצויה

 םלועמ :םרסריפ לשו העבטמ לש הרוצ עדי אל רשא

 רוסמל *דוצ תונברהמ ויתוסנכה לכ תאו תועמ לש סיכ ול היה אל

 לגרל ,םימעפ הברה יכ עדונו ,הז לכל ותעד םש אלו ל״ז ותשאל

 ריעבהל — ונחלש לע םיחנומ ויהש ,ףסכ ירטש חקל ,ונויע קמוע
 ...ותרטקמ םהב

 הפד הליהקה התצר ,הגש 70 א״נרת תנשב ול ואלמתנ רשאכ

 לבא .ולבוי תא גוחל ידכ ,םלועה לכב םסרפלו רבדל יבמופ תושעל

 רבד הזיא עדוי ינניא" :ותונתוונע בורב דיגהו הזמ םענמ אוה

 תמועל תכלל םימידקמה םידלי שיש ומכ ?יב םיאצומ יוצמ יתלב

 ףוסבלו םיצרל םישענ םימידקמה לכ אל תאז לכבו םידלי ראש

 תונורשכב יתדלונ ,ידמע ןכ ומכ ,הוושב םיכלוה םירחאמהו םימידקמה

 ."יתישענ אל ץרל לבא ,םידלי ראש תמועל םילודג

 הל׳עשוהי ׳ר היה שדקנו ץרענ :הרותה תא לבקל אצנ
 לאיחי ׳ר יברה לצא רקיב תחא םעפ .רודה ילודג לכ ןיב הנטוקמ

 תיבל לאיחי ׳ר סנכנ ,ורצחל הל׳עשוהי יבר ברקתהשכ ,רדנסכלאמ

 תא לבקל אצנ ,םידוהי :ףרמאב ,םש םיאצמנה לכ תא ףסאו ושרדמ

 .וידיסח לכ םידעוצ וירחאשכ ותארקל ץר הבר החמשב .הרותה

 ,סקת—טנ—חנקת ׳םע ,ינש ךרכ ,"קצוקמ יברה" ךותמ)

 .(א״ת /חצנ" ,צוה

 יע1
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 ץיבוניצ השמ

 ןהכה רזעלא ׳ר דיסחה ןואגה ברה

 ׳ר ויבאל א״נקת תנשב דלונ ןהכה רזעלא ׳ר דיסחה ברה

 ילודגבש דחוימה דחאו השראוו ידיגנו יניצק יסנרפמ ןהכה באז

 תחפשמל דע העיגמ השראווב וז ןהכ תחפשמ אצומ .היסוחי

 'יצלח יאצוימ ,("ןהכ יתפש") ך״שה לעב ןהכה יתבש ׳ר ןואגה

 ונל םסרופמה ,בורימנמ לכימ לאיחי ׳ר לבוקמה שודקה לש

 .שדוקב הלעמלו ח״ת תוריזגמ

 יבשומ ריעב םסרופמ היה ,אקארק דילי ,ןהכ באז ׳ר

 ידיריל תופוכת ועסנב ,"רעגיצפייל" ליוולעוו ׳ר םשב השראוו

 ריעב םש לעב יאקנאבו םיקסע שיא רותב םימסרופמה גיצפייל

 .הל הצוחמו ,ןילופ תריב ,ל״נה ורוגמ

 הליהקה סנרפ רותב ןהכ באז עסנ (1813) ג״עקת תנשב

 רעגניטע־רעוואר לכימ ׳ר ינשה יאשראווה סנרפה םע דחיב

 ירחא ,זא םש ואצמהב — ןושארה רדנסכלאל איבהל ,זיראפל

 תידוהיה הליהקה תכרב תא — ןוילופנ רסיקה לע ויתונוחצנ

 ילבקתנ םש .הנזופ ריעה תא ורבע זיראפל םכרדב .השראוובש

 דובכ םהל קליח ןכו רגייא אביקע ׳ר ןואגה י״ע לודג דובכב

 םכרדב וז ריע םרבע תעב מ״דפפמ דלישטור ריאמ לשנא רמ

 .זיראפל

 וירוה דיל םלשומ ינרות ךוניח לביק ןהכה רזעלא ׳ר

 האלמ ריע ,קצולפל ויבא ותוא חלש עשת ליגב .השראווב

 ¬ילב ורבח .הרות םוקמל הלוג תויהל ידכ ,םהה םימיב הרות

 םסרפתה םימיה תוברבש ,םהרבא ׳ר ריעצה היה קצולפב םידומ

 זא ודמל םיינשה הלא .בונאכי׳צמ םהרבא ׳ר קידצה ןואגהכ

 .םהייח ימי לכל שפנ־ידידיל וראשנ זאמו דחי

 לש הלהאב דקוש ,וירוה תיבל רזוח ריעצה רזעלא ׳ר

 .הדועתלו הרותל הכרב קיזחמ ילכ וב םיאור וירוה .הרות

 תודימבו םימש תאריבו התקדצב תעדונ ,לחר הרש אמאה

 הלועל ומצע שידקי םנבש ךכל הברה הרזע איה ףא — תובוט

 תא ול אצמ הז םריקי םנבש אמאהו אבאה וכזו .הרות לש

 ד״בא ,םיוברברול בקעי ׳ר ןואגה לש ותבב םיאתמה וגוויז

 "טפשמה תוביתנ" ,"תעד תווח״ה לעב (הנזופ זוחמ) הסיל

 רפסמ םינש ףפותסמ ריעצה רזעלא ׳ר .םילוגד םירפס דועו

 ינויעה ביתנבו תינקמע תונדמלב הלעתמ ,אסילב ונתח די לע

 ילודגמ דחאכ ,השעמל הכלה הארוהבו םיקסופב ישעמהו

 .אוה ורודבש םינברה יבושחו הרותה

 .השראווב וירוה תיבל רזעלא ׳ר רזוח המ־ןמז רחאל

 תלהנמ הריעצה ותשא ,החוורמ הריד ול םיניקתמ םירוהה

 .ותנמוא ותרות ול השוע ומצע אוהו םיגיראב רחסמ יקסע

 תוליהקמ תונבר תלבקל תועצהב רזעלא ׳ר דבכתנ זא רבכ

 תבשל ליאויו הרות לש הרתכמ תונהיל הצר אל ךא ,תובושח

 .הרות לש הלהאב בשויכ יטרפ שיאכ השראווב

 ךייתשהל ןהכה רזעלא ׳ר ליחתה ל״נה ןמזה תפוקתב

 ברקב תידוהיה השראווב םג דתי הל העקתש תידיסחה העונתל

 ןמזה ךשמב .םידימאה םיגוחה דמעמב ףאו םימיוסמ רעונ ינב

 .תאזה השדחה העונתל ילג שירב הזה ינרותה ךרבאה ףרטצנ

 קבד ראשהל וילע עיפשהש תודיסחב ןושארה וברו ורומ

 ר״ומדאה היה ,וייח ימי לכל הל ןמאנ תויהלו תודיסחב

 לצב ףפותסה ךכ רחא .הכסישפמ םנוב החמש ׳ר םסרופמה

 לדנמ םחנמ ׳ר םסרופמה ר״ומדאה ומוקמ אלממ ודימלת

 ;קצוקבו (ןילבול ךלפ) בושמוטב הכרבל לעפש ןרטשגרומ

 ומלועו וקופיס תא ןהכה רזעלא ׳ר אצמ הז עדונ שיא לצא

 םסרופמה ר״ומדאל םג עדוותה רזעלא ׳ר םנמא .אלמה ינחורה

 עובקה וכירדמו ובר םלוא ,רוגידאסב יאניזורה לארשי ׳ר

 ¬ארה וידימלתמ דחאכ בשחנ היהש יאקצוקה לדנמ ׳ר ראשנ

 יאקצוקה לש העודיה ותודדובתה תפוקתב ףא .הלעמב םינוש

 החותפ התיה ותלד ןהכה רזעלא ׳רל ךא ,םישנא לבקל ןאימש

 הנשה שארב (*עקותה לעב רזעלא ׳ר היה המ ןמז תפוקתו

 .יאקצוקה ינפל

 רזעלא ׳ר הלח תחא םעפ :אלפ־השעמ םירפסמ דכל רשקב (*
 ןכל ,ןורגב םילודג םיבאכ לבס גחה ברעבו ש״הר ינפל רפסמ םימי
 .וילע ליטה יברהש הלודגה תוחילשה תא אלמל לכוי אלש דאמ ששה
 ונממ שקיבו ש״הר לש בירעמ תליפת רחא יברל ,אופיא ,שגינ איה
 חלשיו ותוא אפרי ׳הש השודקה ותליפתב תרחמל ורובע ללפתיש

 .המלש האופר ול
 עוקתל לכוי אל ןפ ,ששוח רזעלא ׳ר יכ ,לדנמ ׳ר עמששכ
 ךדבלמ רחא שיא יכ ךל רמוא יננה — :ול רמא ,ןורגה יבאכ תמחמ

 .ילצא רחמ עקתי אל
 .הוורפב םידפורמה ולש ףרוחה ילענ תא ול איבהל הוויצ יברה
 רזעלא ׳רשכו .אירבי רחמ דעש ול חיטבמו ןתוא לעני רזעלא ׳רשו
 יפכמ תונטק ויהש ללגב םינפ םושב ןתוא לוענל היה לוכי אל
 ."קחד" י׳׳ע וליפא ןתוא לוענל קצוקמ יברה וילע הוויצ — ותדימ
 בוקמל עיגה בר ישוקבו וילגר לע דאמ וצחלשכ ןתוא ליענה
 באכב הבר הבטה םואתפ שיגרה "תועיקת״ל שגינשכ דא .הליפתה
 ללכ לבס אל וליאכ לולצו קזח לוקב ויפמ ואצי תועיקתהו ונורג

 .ןכל םדוק
 וינפשכ ויתועיקתל הבר הנווכב ןיזאהו ותניפב דמע לדנמ ׳ר

 ...הוצמ תחמשו השודקמ םירעוב ויה
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 קסוטלופ ינבר

 וקיתוו ודימלת ןיבו רזעלא ׳ר ןיב הוחאה ,דתיה הלודג

 ישודיח״ה לעב ריאמ קחצי ׳ר אוה אלה ,יאקצוקה לש ינשה

 תניחבב םהייח ימי לכל םהל התיה התורכ תירב ."ם״ירה

 שוביגו לושיחל הברהב המרת וז תודידי .ןתנויו דוד תבהא

 ¬נהבו תודיסח ינינעב ןה ןהנה רזעלא ׳ר לש תינחורה ותומד

 ןהו ךכ־רחא ונינפל הארתמ אוהש יפכ ,תישיא־תינחורה ותגה

 לע ותגהנה יכרדו תובושח תוליהקב לארשיב ברו ןדמל רותב

 .תובורמ םינש החלצהב ךכ״רחא לעפ םהבש ויתוליהק ינב

 םג ןהכה רזעלא ׳ר היה ,השראווב ותוררוגתה תפוקתב

 תליהק יסנרפ ינש םע דחיב השע תחא םעפו .הליהקה סנרפ

 יגוחמ םהינש) רענזופ ןמלז ׳דו רעוואר לכימ לאיחי ד ,השראוו

 ךיסנה ,ןילופ ביצנ ינפב תדחוימ תולדתשה ("םידגנתמ״ה

 םינוש םיפיקת םהילע וממזש תוער תורזג לטבל ,ץיבקסאפ

 רזעלא ׳ר לש ילכלכה ובצמ היהנ ןמז ותואב •ןילופ יבשות דצמ

 ןתריטפ רחאל וירחא ריאשה באז ׳ר ויבא .דאמ קוחד השראווב

 ישמ יגוס לכ לש הלודג תונחו ןמוזמ לבור ףלא םישימחו האמ

 ויחא ,דוד ׳ר ידיב הראשנ תונחה .וישרויל הז תא קליחו רמצו

 ׳ר תשא .ךכ לע תיפסכ הרומת לבקיש רחאל ,רזעלא ׳ר לש

 החלצה אלל ךא תיאמצע תרחוס ליעל רומאכ התיה רזעלא

 .הישעה םלועב ליעפ אוה ףא תויהל הסינ רזעלא ׳ר .הרתי

 השראוו דיל יאבצ רצבמ תונבל וילע לביק .ןלבקל היהנ

 לשב ושוכרמ בר קלח דביא ,חילצה אל ךא ,יסורה ןוטלשל

 .ולש ןועריגה תא התסיכ תינקדצה ומאש דע ,הז

 ,ןמלז המלש ,ר ןואגה רטפנ (ט״צרת תנש) ןמז ותואב

 םיפדה ןהכה רזעלא ׳ר) השראווד ד״בא ,"המלש תדמח" לעב

 ירפ ירוכב הז ,ל״נה ןואגה לע "םירורמת דפסמ" תרבוח זא

 הנש םישש רובעכ ספדנ ;תואיצמה רקי כ״חא ותויהל ,וחור

 השולש .(ןושאר קלח ,"קארהמ ישודיח" רפסל ףרוצו ,שדחמ

 הרשמל ןובשחב ואב םיינרותה השראוו יכרבא ןיבמ םידמעומ

 םייח ׳רו ןהכה רזעלא ׳ר ,ל״נה ריאמ קחצי ׳ר :וז הדבכנ

 השראוו יסנרפ לש קומינה .ישילשה אקווד ךכב הכזו ןוזדיווד

 ,השראווב ישאר ברכ רוחבל ןויגההמו סומינה ןמ אל" :הזב

 םידיסחה םיכרבאה דחאב — םינוש םיגוחמ םיגוח האלמה

 הקוקז השראוו .םיקידצו םייבר תורצחב הנשב הנש ףפותסמה

 ,םירואנ ,םידגנתמ ,םידיסח :םיגוחה לכ לע רשגל עדייש ברל

 םשקובמ תא זא ואר ,השראוו יסנרפ ,םהו •דכו ׳ךמע ,םינדמל

 .ןוזדיווד םייח ברהב ,יב

 ןובשחב האבו ,ירמח רודיסל רזעלא ׳ר היה קוקז םייתניב

 בוקאמ תליהקב ד״בא ברל הנמתנ אוהו ,תונבר תרשמ וליבשב

 םהיניב ,םימסרופמ םינבר ןכ ינפל ונהיכ םש םוקמ ,הקיתווה

 שיא היה וז תונברל עיצמה .ץנוצ בייל הירא ׳ר ףירחה ןואגה

 השראוול תופוכת אב היהש ,בוקאממ לאוי המלש ׳ר דבכנ

 תילדב .בורקמ רזעלא ׳ר ןואגה תא ריכהו רחסמ ינינעב

 רזעלא ׳ר םיכסה ,קוחדה ילכלכה ובצמב בשחתהב ׳הרירב

 יבוקאמ ינקז .הבוקאמ תומר וילע לבקיו לארשיב בר תויהל

 ריעה ברכ רזעלא ׳ר לש הנושארה ותשרדב יכ ,רפסל ועדי

 םישנ תרזעמ ףסכ תועבטמ תינקדצה ומא הקרז ,הבוקאמ

 .תחא־תחא ןתוא וטקל םהו הרייעה יינעל תסנכה תיבבש

 םישנאב ךבתסנו בוקאמב הולשב תבשל רזעלא ׳ר הצר

 קדצה ךרד רשא ,אוהו ,ד״בא ברה תורמ לבקל וצר אלש

 ומצע אצמ אל — םינפ אושמ אלל ,וינפל דימת ,דתיה הכלההו

 ר״ומדאהל םירבדה ועדונ רשאכ ,רפסל םיעדוי •וז הרייעב בוט

 ,"אקצוקה לש ותדפקה ידי־לע רזעלא ׳ר יפדור ושנענ ,קצוקמ

 הולש תונש רפסמ רבכ עדי ארתאד ארמהו םהיסכנמ ודרי םה

 ,קסוטלופ ישנאמ תונבר בתכ לביק קרשכ םלוא .בוקאמב

 ד״בא־בר דיקפת אלמל םהילא רובעיו וז הנמזהל ןוצרב הנענ

 .וז ריעב

 ותונבר תפוקתב קסוטלופל ןהכה רזעלא ׳ר לש ותקיז לע

 .(ןושאר קלח) "קארהמ ישודיח" ורפסב ונא םיאצומ ,הנושארה

 הליהקה תודלותל םידחא םיטרפ הז רפסב ןיפיקעב םג שי

 .הלש ןושאר ד״בא־בר ,הארנה יפכ ,היה אוהש ,תאזה הריעצה

 םירבדב קסוטלופב בוריע תנקתה ןינעב דחא טרפ הנהו

 ימל תושר היה אלש תורייעמ איה קסוטלופ הפב יכ" :הלאה

 תנשב היה הז) ןעסיירפ הנידמה ושבכש םדוק רודל לארשי

 ןיבוריע הפב היה אל הז ידי לעו ,(.צ .מ :1795 — ה״נקת

 היהאש ׳ה ןתי ילוא .ןיבוריעה רבדב תושעל ינויער לע הלעו

 לכ תישאר .רבדה הזב םיברה תא תוכזל חילצמ שיאל יכנא

 ונממ שקבאו (זוחמה) טאיוואפה רשל השקב בתכ יתכרע

 ,הזל תושר ןתי ודסחבו ובוטב רשא ןושרה תודוא לע הפ־לעב

 ."םתשקבל רתענ אל לבא

 תכרב תוכלה ,םייח חרוא קלח) ןושאר קלח ל״נה רפסב

 תיב רבדב ןהכה רזעלא ׳ר ברה איבמ (א״פר ןמיס ,האדוהה

 אסכ לע בשוי םש ותויהב ,קסוטלופ ק״קב סרהנש תסנכה

 ¬ירחבו ותולדתשהבו המש ללפתהל םוקמ היה אלש ,תונברה

 ויתורבדמ אשנ הזה שודקה ןימה דובכלו שדחמ הנבנ ותוצ

 השעמל הכלה השעו הכלה ןינעל ךיישה לופלפו האנ שורד

 "תיבהו לעופל האצי השודקה ותבשחמש ובל תחמש לע ךריבו

 איצוהו ונייחהש תכרב ךכ לע ךריב אוהו ,שדחמ הנבנ תסנכה

 .וז "ונייחהש" תכרבב םיברה תא

 לגרל ,םהה םימיב קסוטלופב רחסמה ייחל דחוימ ןינע

 ןתוחמב ךלמנ רשאו ןלהלד ןודינב הרותדיד-קספ ןינע ורוריב

 ד״בא) "היח שפנ" לעב ,םקאוו רזעלא םייח ׳ר ןואגה ,ולש

 הפ ,(1843) ד״רת ירשתב ח״כ־מ וילא ובתכמב ,(בוקרטויפ

 םמצע ובייחתה רשא ,(טקארטנאק) הזוחב רבודמ םש .קסוטלופ
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 ץ י בו נ י צ השמ

 תוניפס חספה רחא דימעהל (קסוטלופב םימיוסמ םירחוס)

 לכ (רעלאטסכייר) ט״ר רשע םינש חקמב גיצנאדל דילוהל

 ¬ושתב רזעלא םייח ׳ר ןואגה הנהו .ןיטיח ןגדל (ןעטמ) טסאל

 ברה" :וילע ארוקו הזה יאקסוטלופה ברה תא ראתמ ותב

 רבדה ותוא ."ןמזהו רודה ראפ ,םסרופמה ,יקבו ףירח ,ןואגה

 .ל״נה חסונב ותוא םיראתמ — םימסרופמ םיר״ומדאו םינואג

 ונא .קסוטלופב ןהכה רזעלא ׳ר בשי דבלב תודחא םינש

 —ר״ת תונשב) בושטאכוסב ד״בא ברכ ךכ־רחא ותוא םיאור

 קסוטלופב םעפ בושו (א״כרח—ח״ירת) קצולפב ,(ב״ירת

 הליהקה יסנרפ דצמ תובורמ תורצפה רחאל ,(ב״לרת—אכדת)

 ,קנורט עשוהי 'ר ןואגהש רחאל היה הז) תינש םהילא .בושיש

 רזעלא ברה .(הנטוקל רבע — קסוטלופ תונברב ומוקמ־אלממ

 תידיסחו הקודא רתוי קסוטלופש תויה ,ךכל תואינ ןהכה

 םיללובתמו םירואנ םש ובר םגו םה םיטעומ הידיסחש ,קצולפמ

 ויה אל םגו ,ריעה תגהנה ינינעב תורמ ונממ ולביק אלש

 רזעלא ברהש תיתדה תונדפקהו החכותה ירבדמ רתויב םיצורמ

 .םלצא ותבש תעב ,םהב טקנ ןהכה

 .קסוטלופב ןהכה רזעלא ר״גה הכרבל לעפ הנש הרשע תחא

 תודיסחו הרות ייח םוקמב שירשה ,ריעה לש הנרק םירה

 תנומאלו הדועתלו הרותל ויצלח יאצוי וכנוחו ולדוג הז םוקמבו

 רבח תא ו״כרת תנשב דיפסה קסוטלופ ד״בא רותב .םיקידצ

 דמעמב רוגמ ריאמ קחצי ׳ר ר״ומדאה ןואגה ושפנ דידיו וירוענ

 .הביבסה תורייעמ םיקהבומ רוג ידיסחו םינבר םהיניב ,בר להק

 הפיסא קסוטלופב ודי־לע המייקתה דפסהה םות רחאל

 ייהש םידיסח דפסמ דועו ותחפשמ ויצלח יאצוי לש תימינפ

 וילע לבקל וילע עיפשהל וסינ םה .רזעלא ׳ר ירחא םיכורכ

 ןפוא םושב ךכל םיכסה אל רזעלא ׳ר לבא ,תיר״ומדא תונמתה

 תא — ולש ר״ומדאכ וישכע האור אוהש שרופמב עיבהו

 אל הז קידצ יכ־םא ,בונאכיצב אדנל םהרבא ׳ר קידצה ןואגה

 חסונב ותליפתב גהונו ךורע־ןחלשה יגהונמ המואמב הטונ

 .זנכשא

 ירחא קרו ךכב הליחתכל הצר אל יבונאכיצה קידצה

 וילא אבש רזעלא ׳ר לש עונכש ירבדו תובורמ תורצפה

 םידיסח לש הלודג חדעו .ךכל רתענ — וז ותשקבב דחוימב

 -לופה דיסחה ןואגה — םשארבו הזה קידצב הקבד םיגלפומ

 .ןהכה רזעלא ׳ר יאקסוט

 ,הנש הרשע תחאכ קסוטלופב רזעלא ׳ר בשי ,ליעל רומאכ

 וילעפ ייחב הנורחאה ותנחת םוקמ רבכ חפש היה המדנו

 התיהנ בו׳צאכוס תונבר .רבדה היה ךכ אל םלוא ,םיכרובמה

 בוש רוזחיש רזעלא ׳רב םיריצפמ וז הליהק יסנרפ .היונפ זא

 היתונשב הצור איה יכ ,הזב התיה תינברה לש הדי .םהילא

 ׳ר אלפומה םינוקז ןב לש ורבקל ךומסב תויהל תונורחאה

 ¬ארה םעפב םתבש םע ,םהה םימיב םהינפ לע תמש ,םירפא

 .הז םוקמב הנוש

 תינברה םע רבועו וז הלאשמב בשחתמ ןהכה רזעלא ׳ר

 הרטפנ ,בו׳צאכוסל םרבע ירחא םישדוח הנומשכ .בו׳צאכוסל

 ׳ר ברה .רעסיל בקעי ׳ר ןואגה תב ,תינקדצה ברה תשא

 זא רבכ אוה .ןורחאה ומויל דע וז ריעב רבכ ראשנ רזעלא

 תגלפומה ותונקז תורמל ,זא םג םלוא ,דאמ שולחו גלפומ וקז

 .םשה תדובעבו הרותב שודגו אלמ היה ,הברה ותשלוחו

 ותריטפ םויל דע הרות ישודיח בתכו הארוהב תולאש לע בישה

 .תחאו םיעשת ליגב ,(1881) ב״מרת ,ןושחב א״כ־ב

 הדוהי רמל (ט״ישת םילשורי) ,א קלח ,"קצוק תיב" רפסב

 לע (םימדוק תורוקמ ירפס רואל) ונא םיאצומ ןיול בייל

 :הלאכ םירבד ירואיתב ןהכה רזעלא ׳ר לש תונורחאה ויתונש

 תבשב ןיוערד אוער תעלו וילא ורהנ םיבר םידיסחו וריע ינב"

 אלמו רוא ןרוק ולוכ :ןחלשה להינו ותיב רעש תא חתפ

 — :רמאו בהלתה םעפ .אוה ךאלמ יכ המדנ יכ דע תוררועתה

 םידיסחל חיטבמ אוה יכ ,םעפ רמא קסנזילמ ךלמילא ׳ר ברה

 ותומי אלש — ותלד לש תידיב ועגפנ וא ולצב ופפותסה רשא

 דיל ובשיו יתיבבש לוענמב ועגנש הלא ףאו ;הבושת ילב

 רזעלא ׳ר :ב״ערת תנש העיגה ךכו .תישילשה הדועסב ינחלוש

 תדובעב ךישממ אוהו והבזע וחוכ .םיעשתח ליג תא רבע

 ןושחרמ ט״י ,אריו תשרפ ,שדוק תבש ברעב .ולש שדוקה

 וגהנמכ ללפתה ,ישוקב םק רקובב תבשב .ותלחמ תא הלח

 ־תיבל ול ךומסה רדחב .הבישיב םעפה ךא ,המוצע תובהלתהב

 רזעלא ׳רו "ךרבש ימ" ול תושעל םיללפתמה ורמא ושרדמ

 ותציחמל עיגהל לכואו ׳ה ןתי :רמא הליפתה רחא .םדעב ענמ

 .(.צ .מ :ם״ירה ישודיח" לעב ןואגה) רוגמ ר״ומדאה לש

 .הנורחא הכרבב םכריבו וידכנלו וינבל ארק ברע תונפל

 ולכאי ותיבבש םישנאה לכ יכ ,הוויצ החנמ תליפת רחא

 עיגהשכו "אלכיה ינב" רמזיש דחא לע דקפ .תישילש הדועס

 תילט לטנ ,ףכ לא ףכ אחמ ,"ןיוערד אוער" םילמל ןגנמה

 ותמשנ האצי עגר ותואב .וינפ תא הסיכו ודיל שבלש ןטק

 .הרהטב

 תויונח לכ ויה ,ומלוע תיבל ותייולה לש םוי ותואב

 והודיפסה ,ודיפסהל אלש הוויצ יכ םאו ,תורוגס בו׳צאכוס

 םייח ׳ר ,הנטוק ד״בא ,עשוהי לארשי ׳ר :םינואגה םינברה

 לאקזחי ׳ר ,בוקרטעיפ ד״בא ,"היח שפנ״ה לעב ,םקאוו רזעלא

 .שטיביול ד״בא בוד רכששי ׳רו יבארגנעוומ

 ןהכה רזעלא ׳ר דיסחה ןואגה לע ארק הנטוקמ ןואגה

 ,ירמגל תמא שיא היה הזה דפסנה" :ולא םילמ וילע ודפסהב

 ןהכ היה םגו ,רומג קידצו םעה רחבומ ,ברועמ רקש םוש ילב

 ."ןוילע לאל
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 קסוטלופ ינבר

 ברה ץרענו רקומ היה המכ דע ןייצל שי ל״נל רשקהב

 אגרש ׳ר םסרופמה קידצה ברה יניעב יאקסוטלופה רזעלא ׳ר

 ןמיס) "קארהמ ישודיח" ת״ושב .ובוקאמו אצירג ד״בא לבייפ

 ריעצ ןיידע אוהשכ הזעלא ׳רל ל״נה קידצה ברה בתוכ (ו״ע

 ,ידידי ,הצוח ךיתוניעמ וצופי" :ןלהלד חבשה ירבד תא ,םימיל

 םסרופמה דיסחה ,יקבו ףירחה ןואגה ג״האמה ה״ה יביבח בר

 ןיוציו ."קסוטלופ ד״בא י״נ ןהכה רזעלא ר״הומ ת״שק דובכ

 ןואגהמ תחא הבושת תאבומ ק״ארהמ ישודיחב :רבד די ע

 ךיראתמ ןהכה רזעלא ׳ר לא בונאבי׳צמ םהרבא ׳ר קידצה

 ברה ינתוחמ ידידי" :וילע ארוק אוהו (1843) ד״רת ןושח ׳ה

 רזעלא ׳ר ר״הומ ןמזהו רודה ראפ םסרופמה יקבו ףירחה ןואגה

 ."קסוטלופ ק״קד ד״בא ןהכה

 ב״מרת ,ולסכב ׳ז־מ (45 ׳םסמ) 1881 תנש ,״הריפצה״ב

 אוה ראותמו .בו׳צאכוסב םיקלא ןורא חקלנ יכ ,העידי תאבומ

 ששו םיעברא ךשמ םישדק ןאצ גהנו קידצו לודג ןואגכ םש

 ׳ר ,השראוו צ״ומ םהרבא ׳ר :שדוק ערז וירחא חינהו .םינש

 ראפ םינהכמה םינבר םידכנ ןכו שרעגז ד״בא שריה יבצ

 .באשורעיוו ד״באו קסל ד״בא ,(ד״באר)

 בשות ריעצ דוע ותויהב ,ותולדגל רשקב ,המ רבד דועו

 הרות ירבדב םיבותכב דמע — תונבר לביקש םרט ,השראוו

 ,"המלש תדמח" לעב ,השראוו ד״בא ןמלז המלש ׳ר ןואגה םע

 אוה זב ,ןישודיק ידע ןינעב שודגו אלמ סרטנוק ול ריבעהו

 בקעי ׳ר ןואגה ונקז ירבד לעו ל״נה ןואגה תוגשה לע בישמ

 ׳,קארהמ ישודיח" ורפסב אבומ הז סרטנוק .הז ןינעב רעסיל

 .רודה ילודגמ דחאכ ןתונו אשונ םש ותוא ונא םיאורו

 קסוטלופב ןהכה רזעלא ר״גהל תונברה בתכ חסונ

 (א״כדח תנשב ,* הינשה םעפב)

 ןורושי תדע ילהנמ ,ריעה יבוט העבשו םיתרפא םידיגנ ישאר דחי ונפסאתהב
 קסוטלופ ריעהו ונתדעל קדצ הרומ אלו םינושארה םימיב להנמ ונל ןיא רשאל ,ק״פד
 םכסהב וניבבל לע הלע ןכב .ונטפשמ רואל איצוי ימו ובר ומכ ובר םיקסעהו הככש
 ןואג יאה בר דובכל רתכ ןתילו הנשויל הרטע ריזחהל בוטה ונשפנ ןוצרבו דחי םלוכ
 ושדק דובכ תא בישוהלו א "טילש ןהכה רזעלא ה״ומ םסרופמה דיסחה לודגה לארשי
 לושמי לכב ודיו ותדוקפ רומשנ בל לכבו םינפלמ ונילע היה רשאכ ונל תויהל ונילע

 .ונילע ררתשיו בקעי יקלא םעל ןידי ןידי ,הרוי הרוי .ש״וח הפ הצופ ןיאב
 ריעה התע ףאו בוטל ונתוא ליבוה רושימבו קדצב יכ ,זא ינמ םיעדוי ונישפנ
 תונברה אסכ לע ק״כ תא בישוהל בל לכב םיפצמ קדצ יבהוא םע יתבר קסוטלופ

 ונתא התע בשי ןכ טקשהו החונמב הפ ונתא בשוי ושדק תרדה רשא םימיבו ק״פב
 החמשו ןומה לוקב השודק םיאלמ וינפ לבקנ ונחנא •ומע ןידי ןדו זוע רתויו תאש רתיב
 עובשו עובש לכב ותרוכשמ ןתיל ונבייחתה הטמל םימותחה ס״חי ונחנאו הלהצו
 סעראזאדה יפולא תולדתשה ידי־לע טאטעהמ הבגי הזה ךסהו כ״ור רשע השלש

 םירחבנה ב״עבה די תמיתח גישי הריד לע כ "ור םיעבשו השמח ךס םגו ונריע הפד
 טאטעהמ וקוח ףסכמ דבל הנשב הנש ידמ גישי רשא הזה ךסה דעב וברעי רשא ברהמ
 לבקי רשא ל״נה ברהל האשרה חכ םינתונ מ״חה וננה .ל״נה תובייחתההמ דבלו ל״נה
 (.צ.מ : 1861 ראוני 1) וז הנש ןעציטס ןעט 1 םעד םוימ עססאקהמ אצמי רשא ע״א

 .תורופס םינש קר םש בשי ךא ,הליהקה לש ןושארה הברכ קסוטלופל םנמא עיגה ןהכה רזעלא 'ר *
 סכל תינש רזעלא ׳ר תא קסוטלופ תליהק הנימזה ,ריטוק הלעשוהי ׳ר לש ותניהכ רחא ,א״כרת תנשב

 .הנש 11־כ ריעב ןהיכ זאמו תונברה
 .(.זנה) הליהקה לש ןושארה הברכ הל• עשוהי ,ר בשחנ קסוטלופ ינבר תרדסב

 רעבא זיא רע .בר רעטשרע ריא םלא קסוטלופ ןייק ןעמוקעגנא ךעלטנגייא זיא ןהכה רזעלא ,ר ברה
 הליהק רעקסוטלופ יד םיא טאה ,ןעלעיש 'ר דאנ ,א״כרת ראי ןיא .ראי ראפ א זיולב ןסעזעג טראד

 .ראי 11 בר ןעוועג טראד זיא ןוא תונבר ףיוא לאמ ןטייווצ םוצ ןדאלעגנייא
 ןופ בר רעטשרע סלא טנכערראפ על׳עשוהי ׳ר טרעוו ם*נבר רעקסוטלופ יד ןופ עירעס רעד ןיא

 .(.דער) הליהק רעקסוטלופ רעד
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 ץ י ב ו נ י צ .דשמ

 יצח ,ש״חרהמ ברה תוסנכה ומכש לע תונברה תא לבקל בוט לזמל םולה ואוב דע
 תואקדנס םגו גוהנכ ונריע ינב יבדנמ םילגר שלשב בוט םוי דוביכ םג ,גוהנכ ש״חר

 .גוהנכ ברהל עובש לכב הנושאר
 ותרותו םיקלא יקוח םהל שורדל ומצע תא בייחתה ל ׳דה םסרופמה ןואגה ברה
 תסנכה תיבב ץיקב רוביצה םע ללפתהל ,םיארונ םימיבו םיעובקה תבש ימיב
 ומצע לע לבקל ל״נה םסרופמה ןואגה ברה בייחתה םגו .שרדמה תיבב — ףרוחבו
 םאב םינש השלש רחאל םגו םיפוצר םינש השלש ךשמ לע ונריעב תונברה תרשמ
 ונריע יגיהנמ ישארל ריזחהל ביוחמ יזא הפמ ותריד רוקעל ל ׳דה ןואגה ברה הצריש
 אצי רשאכ ,קסוטלופ ריע ישנא ואלמי רשא ןפואב יאנת לע כ "ור תואמ שלש ךס
 ,ל׳דה ךס םהל ריזחהל ברה לע זא יכ ,הרדענ אל הנהמ תחא ברה תוסנכה רבדב הפמ

 .המואמ םהל היהי אל םירבדו ןיד יזא וקוח ףסכ וענמ םא ךא

 ק "קד הלוגס ידיחיו םיתבה ילעב לכ ןוצרבו בוטה ןוצרב ונילע ונלבק הז לכ
 .ו"ח םלועב המרמו המרע םוש ילב ,קסוטלופ

 .ק״פל א״רתכ תבט יחיו ׳ד םוי ,קסוטלופ הפ

 (ג״ערת השראוו) ינש קלח ",לארהמ ישודיח" דפסהל קסוטלופמ ןטנארעמונערפ

 -אלאפאק דוד המלש ה״ומ דיגנה ינברה ,ןהאד הקלומש ,ר ריבגה

 ר״ב ןויצ ןב ׳ר ,ןאמסא לידנעמ לארשי ׳ר ,בהאט לאקזחי ׳ר ,שטיוו

 ,ןאמרעדיב דוד בקעי ׳ר ,גרעבנעזאר גילעז ׳ר ,שטיוואבמעדאפ יכדרמ

 תיב רובע ,יקסאלוו ףלאוו םייח ׳ר ,ןיזאגרעב לישעה עשוהי 'ר

 ׳ר ,ןאמרעשיפ היעשי ׳ר ,שטיוואלאפאק קחצי י״ע רוגד םידיסחה

 .ץיוואניזאר לידנעמ ׳ר ,ןיבאר ל״ז ףסוי בקעי ה״ומ חונמהב וינעה

 ,ןאמלעגנע ןמחנ םייח ׳ר ,קאנפיל קחצי ׳ר ,ןאמבייל ר״ב לידנעמ ׳ר

 ,ףראדסריאמ לאלצב ׳ר ,יקסנימאק םהרבא ,ר ,לעניק קחצי םהרבא ׳ר

 :כ" רפסה לע קסוטלופ ידבכנמ ןטנארעמונער:

 ר״רהומ ןואגהב לכימ לאיחי ר״רה ,ד״בא םנוב החמש ׳ר ג״הרה
 קחצי ׳ר ידי־לע שרדמה תיב ,ל״ז םהרבא 'ר ונב ,ל״צז ץ״כ רזעילא

 השמ ׳ר ,יקסגימאק םהרבא ׳ר ,יקסוואניזדאר ןועמש ׳ר ,תוילגרמ

 לדנעמ ׳ר ,שטיוואילעפאק השמ ׳ר ,גרעבנייטש השמ ,ר ,הימרי

 .באט לאקזחי ׳ר ,לאגעס לדוי ,ר ,ןהכה לידנעמ ףסוי ,ר ,ןארפאש

 !,. רפסה לע קסוטלופ ידבכנמ ןטנארעמונערפ

 ףסוי 'ר ,שרדמה תיב ריבע ףסוי םהרבא ׳ר ,עקראשט רזעילא ׳ר

 ,גרעבגייטש השמ ׳ר ,רוגד שרדמה תיב רובע — ןהאזמארב ריאמ

 עטנ קחצי ,ר ,ןאמבול לארשי םייח ,ר ,ןאמביל לידנעמ םחנמ ׳ר

 ריאמ קחצי ,ר ,קאנפיל בקעי השמ ,ר ,קינלעצ םירפא 'ר ,יקסנימאק
 קאנפיל קחצי ,ר ידי־לע שרדמה תיב ,ןטראגמיוב ל״צז באז לואש ר״ב

 השנמ ׳ר ,הדוהי המלש 'ר ,ץ״ומה ברהב ףסוי ,ר ,חספ ר״ב ףסוי 'הו
 םהרבא ׳ר ,אבייעזרב היבוט ׳ר ,לעדנעה ריאמ קחצי ׳ר ,גרעבנייטש

 ,יקסגימאק עטנ קחצי ׳ר ,קאנפיל בקעי השמ ,ר ,עקראשט רזעלא ׳ר

 ר״ב בקעי קודצ ,ר ,םולב םייח םהרבא ׳ר ,ןאמבייל לארשי םייח ׳ר

 לאומש ר״ב םהרבא ׳ר ,לעדנעה םהרבא ׳ר ,גניר לאומש ׳ר ,יכדרמ

 בקעי ׳ר ,גרעבנייטש השמ ׳ר ,םולבלעג שובייל ,ר ,םיובנערעב ףסוי

 ־יאבגה י״ע שרדמה תיב רובע ,לעדנעה ריאמ קחצי ׳ר ,שאקעיפ בייל

 ,ץיימ לידנעמ םחנמ ׳ר ריבגה ,לעגנע חספ ר״ב יכדרמ הדוהי ׳ר

 .ליזראחמ ןאמלוב המלש ׳ר ,קינלעצ םירפא ׳ר ,קינלעצ החמש ׳ר

 ב״סרת השראווב ספדנ ,ןושאר קלח /'תועושי ס

 ,יקסאלוו םייח ׳ר ,ןאמגראג לאירבג םהרבא ׳ר ,ןייטשרעבליז עטנ ׳ר

 ,ןד דוד לאומש ,ר ,זראיזדנאמ לבייפ ׳ר ,רעוואנאי ןויצךב ׳ר

 יבצ השמ ׳ר ,לעדנעה ריאמ קחצי ׳ר ,קאנפיל בקעי השמ ׳ר

 לאירזע ׳ר ,רעוואנאי לטאמ ,ר ,לעביאסדלאג ןרהא 'ר ,יקסוואנאק
 .אניזערב היבוט ,ר ,גרעבנעזאר בקעי לארשי ׳ר ,רעגרובמאה

 ד״סרת השראווב ספדנ ,ינש קלח /'תועושי םונ

 דנארקמ ג״הרה ןב ןויצ ןב דוד ׳ר ,לעקנערפ יכדרמ ׳ר ,םהאלב םייח

 יכדרמ ׳ר ,(.צ .מ :םייח המלש ׳ר היה הזה ברה לש ומש) ץלעשאנ

 ׳ר ,ץישפיל דוד ׳ר ,ץיוועקטונ בקעי ,ר ,ראטקערד יבצ השמ ר״ב

 בקעי ר״ב וינעה ךונח ׳ר ,קינרעיוו םנוב והיתתמ ר״ב ךורב םייח

 ,ןאמרעדיב דוד בקעי ׳ר ,גרעבגעזאר בקעי לארשי ,ר ,ל״ז ףסוי

 .לעדנעה וינעה דוד ,ר
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 ל״ז לרזעלא ׳ר ,בר רעקסוטלופ ןגעוו

 בלב רבח א סמ״ירה־ישודיח" םעד ,ריסה רעהצאק א

 רזוג םיא ףיוא ,טלייצרעד ןעמ יוו ,טאה רעכלעוו ,שפנו

 שטאכ :קסוטלופ ןוא תונבר סאד ןעמעננא לאז רע ,ןעוועג

 םעד ייב ןביילב טלאוועג רעסעב טאה ,לרזעלא ד ,רע

 .ןטאט ןייז ןופ טנשריעג טאה רע סאוו ,טפעשעג־״טיגש"

 .ןעוועג גנוי רעייז ןאד דאנ זיא רע

 דאנ זיא רע זא ,ןזיוועגפיוא םיא טאה לרזעלא ׳ר ןעוו

 רעד םיא טאה ,תונבר־אסכ א ןעמענוצרעביא ףיוא גנוי וצ

 רעד זא ,וטסליוו סאוו" :טרעפטנעעג ףיורעד "ם״ירה־ישודיח"

 ןייז ללפתמ ןוא טנעה יד ןיא ךעלמיליהת ןטלאה לאז םלוע

 "...בר וטלא רעייז ראפ

 גנאגוצ סלרזעלא ׳ר ןעוועג זיא טנאסערעטניא ראג זיב

 .1863 ראי ןיא (״עינאטסוואפ״) דנאטשפיוא ןשיליופ םוצ

 ןופ טפעשעג א טאהעג רע טאה ,בר ןראוועג זיא רע רעדייא

 טלאוועג ןבאה עכלעוו םירוחב עשידיי יד .םישובלמ עקיטראפ

 טאטשעגסיוא רע טאה ,ןאיגעל ןשידיי םעד ןיא ןטערטניירא

 ־ילכ עסיוועג טימ וליפא ךיוא יוו ,רעדיילק עשירעטילימ טימ

 -ןייז

 טפיוקעגסיוא רע טאה ,דנאטשפיוא םענופ טייצ רעד ןיא

 רעוויטקא ןייז טימ .ענעלאפעג יד ךיוא יוו עקידנפמעק ליפ

 ׳ר ךיז טאה ,דנאטשפיוא ןשיליופ םעד ןיא גנוקילייטאב

 ייס עק״טלאמעד עלא ןיא טכאמעג טמיראב קראטש לרזעלא

 .ןזיירק עשיליופ ייס עשידיי

 ןאמרעבליז בד ייב ןעמונעגפיוא

 ץיבוניצ השמ

 יקסנעזדארג לדנוז ךינח ׳ר ןואגה ברה
 (1872—1891) א״נרת—ב״לרת יוונשב קסוטלופ ד״בא בר

 בר לש ינחורה ותומד תא למיסו אטילב דלונ ל״נה .ברה

 בר עיגה ןפוא הזיאב .תידיסחה תיאסרגנוקה ןילופב יאטיל

 רמאהל ןתינ .ונל עודי אל — םידיסחב הבורמה קסוטלופל הז

 קסוטלופב םינוש םיר״ומדא ידיסח ןיב תועד יקולח תאפמ ילואש

 ברו יידגנתמ יאטיל בר לע הערכהה הלפנ ,םלצא בר היהי ימ

 .הנש הרשע עשת וז ריעב ד״באכ לעפ הז

 םילודג עזגמ ,ןהבא רבו ןירוא רב היה ל״נה לדנוז ךונח ר

 ןואגה ברה ויבא .היה הארוהו הרותב לודג אוה ףאו ותגצהמ

 ךלפ) עיראוולאק תיזוחמה הרייעב צ״ומכ שמיש בקעי ׳ר

 ותויהב םסרפש "תוכלה יפוג" ורוביחב םסרפתהו (קלאבוס

 היה סחייתמו (ל״נה קלאבוס דלפב) הבוניוודויל ד״בא רבכ

 דוסי״ה לעב דניקסיז רדנסכלא ׳ר :ומכ םילודג תונליאל

 א״רגה תחפשמ ,הפי ם״רהמ :שדוקב הלעמלו ״הדובעה שרושו

 ד״בא לאומש ר ןואגה .ברה לש ונתח — ומצע אוהו ,הנליווב

 המלש ׳ר שודקה םע החפשמ תבריקבו ןילראקו הילופיטנא

 .יוניזורמ ךרכב

 והילא ׳ר :םינואגה לש קהבומ דימלת היה ךונח ׳ר

 ,(שילאק ד״בא ב״חא ? הקדובולסב ד״בא ותויה תעב) רעלאגאר

 הרייעב ד״בא ךכרב הדוהי ׳רו הנבוק ד״בא אריפש עלעבייל ׳ר

 .(קלאבוס ךלפ) יגייס תיזוחמה

 שמישו ז״רת תנשב תונברב סופתל לחה לדנוז ךונח 'ר

 ךלפ) קצוריס ,(קלאבוס ךלפ) יקצאר תוליהקב הז דיקפתב

 (השראוו דלפ) הבוקשיוו ,(הזמול דלפ) הבורבמז ,(השראוו

 תא ריעה ברכ הליב הב ,קסוטלופ ד״באכ ב״לרת תנשמו

 .תונורחאה וייח תונש

 תפקשמ רשא ,וז הליגר יתלב הדבוע דחוימב ןייצל שי



 ץ י ב ו נ י צ .דשמ

 ברש ,םהה םימיבש תיאקסוטלופה תונברה וינע המ־תדימב

 תונש לכב — המ םושמ — היה תידיסחה קסוטלופב הז יאטיל

 ךשמו ריעה ינינעב דאמ דורט קסוטלופב תינברה ותנוהכ

 .ותרזעל דומעיש ןיידו צ״ומ אלל הבכה לועב ומצעב

 בתוכ ,ק״שרהמ בקעי ,קסוטלופבש ימוקמה ירבעה רפוסה

 ןיב (.מונ 200 ,7887) ז״מרת תנשמ ״הריפצה״ב ותמישרב

 לארשי תדע" :ורשב ראש בגא אוהש ל״נה ברה וינעב ,ראשה

 ןייד תונמל ץופחת אלו הזכ ץוחנ רבדב דאמ תצמקמ ריעב

 אוהש ןמזב ומוקמ אלמיש ,ברה אשמ לקהל ידכב ,הרייעב

 ןיבו אמטהו רוהטה ןיב הרוישו עודי ןמז לע עוסנל קוקז

 וטילחה םיאפורהו ןכוסמ היהו הלחש ןמזב קר .רוסאהו רתומה

 תצעב לואשל ןעיוולו השראוול עוסנל ול ץוחנ יכ ,דחא הפ

 ריעמ צ״ומו ןיידל ול אורקל וחלש ,םש םילודגה םיאפחה

 ."ותעיסנ ןמז ךשמב ותרמשמ לע דומעי ןעמל קסלעשאנ

 שפנ" רפסב אבומ קסוטלופ לש הברכ לדנוז ךונח ׳ר

 םיכסמה שילאק ד״בא סקאוו םייח רזעילא ׳ר ןואגהל "היח

 יגורתא תא "םינימה תעברא" תווצמ וינעל ףידעהל ותעדל

 ומש .ןוויב רשא ופרוק יאבש הלא תא רשאמ לארשי־ץרא

 ףא םימיכסמה ןילופב םימסרופמה םינברה רתי ןיב עיפומ

 .ךכל םה

 ןייטשפא החמש ׳ר דיסחה ברה

 יקסנעזדארג לדנוז ךונח ׳ר שישיה ןואגה ברה תריטפ ירחא

 יוניש אב — אטיל חסונ יפל תידיסחה קסוטלופב בר —

 רוג ידיסח .וז הבושח הליהק לש תינברה התומד בוציעב

 יבוטו יסנרפ לע עיפשהל וחילצה ריעבש העדה ילעבו םיברה

 ר״ומדא ןיעמ ,קהבומ ידיסח בר — ד״בא .ברל רוחבל ריעה

 ינמאנמ ,ןייטשפא םנוב החמש ׳ר ןואגה ברה היה הזו הצחמל

 ׳ר םסרופמה ר״ומדאה לצא הלעמב םינושארהמו רוג תיב

 .ל״צז "תמא תפש״ה לעב בייל הירא

 לש וייח תודלות לע םיטרופמ םיטרפ ונל ורמתשנ אל

 רואל ,ונא םיעדוי הז תמועל ,ל״נה םנוב החמש ׳ר ןואגה

 םייח ׳ר ןואגה ברה אוהו ויבא תיב תובישח לע ,תורוקמה

 תינלופה תודיסחה ידומעמ דחא הז בר .ןייטשפע יולה הדוהי

 בעזיצב ,(יבאלמ זוחמ) לע׳זרוחב ד״בא בר היה ,ןכ ינפלש רודב

 ¬חאבו (ץלדש ךלפב תיזוחמ הרייע) בולוקוסב ,(הזמול ךלפ)

 ,הבורב תידיסחה ןישולאק תליהק לש ד״בא ברכ ןהיכ הנור

 .ד״לרת תנשב דובכ ותחונמ םשו

 ספדנש "םייח ירפ" ת״וש רפס רביח בייל הדוהי םייח ׳ר

 רפסמ רבכ היה הז ;ג״ערת תנשב ,ותריטפ ירחא בר ןמז רבכ

 לש הבר ,םנוב החמש ׳ר ברה ,ונב תריטפ ירחא םג םינש

 םנוב החמש ׳רמ הרות ירבד םג םיאבומ הז רפסבו !קסוטלופ

 — םידעומהו םירופו הכונח ינינעב ולשמ תודיסח ירבד ןכו

 בתכמ םידחא םירגרג קר םה הלא הרות ירבד .תודיסחה ךרדב

 ,ויבאל דיחי ןב היהש ,םנוב החמש ׳ר ירחא וראשנש ושדק

 רסומ ירבד םיאלמ םהו ,ןייטשפא בייל םייח ׳ר ןואגה ברה

 .ומש ךרבתי ותדובעל תובבלה תא םיביהלמו םימש תאריו

 םיר״ומדאה םה ל״נה "םייח ירפ" רפסה לע םימיכסמה

 .רוגמ ("תמא תפש״ה לעב) יכדרמ םהרבא ׳ר :םימסרופמה

 ,רדנסכלאמ קחצי לאימחרי לארשי ׳ר ,בושטאכוסמ םהרבא ׳ר

 ,בולוקוסמ ןרטשנגרומ גילעז קחצי ׳ר ,בונישמאמ םחנמ ׳ר

 ריאמ ׳רו בונאכיצמ השמ לאפר ׳ר ,ץליפמ והילא סחנפ ׳ר

 ברה לש תדחוימה ותמכסה םש תססונתמ ןכ ;ןישולאקמ םולש

 .ץלדש ד״בא קילונא בוד ןועמש ׳ר ןואגה

 תא םג םינייצמ הז רפסל םהיתומכסהב ל״נה םיר״ומדאה

 םסרופמה קידצהו לודגה רואמה ברהכ םנוב החמש ׳ר ונב

 .שדוק תבצחממ

 ׳ר לש וינב ינש ויה ל״נה רפסה תספדהב םילפטמה

 דיסחה ךרבאה םינברה :םהו (ל״נה רבחמה ידכנ) םנוב החמש

 גלפומה ךרבאה ןכו ,אוה ףא קסוטלופ שיא ,ןיטשפא ןושרג ׳ר

 רואל ותאצוהב ולפטו הז רפס סופדל ורישכהש ףסוי השמ ׳ר

 .ל״נה םנקז םהיבא תרות תעפוה רמגומה לע ךרבל וכזש דע

 החמש ר״גה םהיבא תא רפסה שארב םיראתמ ל״נה וינב ינש

 תראפת ,רתסנבו הלגנב יקבו ףירחה לודגה ברה״כ םנוב

 ,תוליהק המכב ד״בא היהשו :"םסרופמ דיסחו קידצ ,לארשי

 .דובכ ותחונמ םשו הנורחאה ותונבר ריע יהוז קסוטלופו

 (ריעב ותוא וארקש יפכ) יל׳החמש 'ר לש ותוקבד לכ םע

 םינברה יגוחב םג ,הז בושח דיסח בר ,עודי היח ,תודיסחב

 תפוקת וכייתשה הביבסהו קסוטלופ) הזמול ךלפבש "םידגנתמ״ה

 ד״בא בר ויבא תויה תודות םג הזו ,(הזה ךלפל תמיוסמ ןמז

 םינבר םע ייתכלה ןתמו אשמב דמעו ל״נה ךלפבש בעזיצב םג

 םנוב החמש ׳רו ,איהה הביבסבש םיאטיל "םידגנתמ" םימיוסמ

 ,לשמל ,ךכ .בורקמ — וז ״תידגנתמ״ הביבס ריכה ריעצה

 ־לופה ברה ,םנוב החמש ׳ר לש ותמכסהש ךיא ונא םיאור

 ׳ר לש "םיבר תב רעש" יישורדה רפסל תססונתמ ,יאקסוט

 דגנתמ ידוהי) הזמולל הכומסה ׳הנבוודיימ רטסנפ בייל םייח

 לש םהיתומכסה דיל — (הרוהט תידגנתמ הרייעב טלחומ

 והילא ׳ר ,אטילד קסירב ד״בא קי׳צייבולוס ףסוי ׳ר :םינואגה

 ץיבוניבר השמ ׳ר ,(ןילבול ד״בא כ״חא) יזערב ד״בא ןיקצאילק

 קחצי ׳ר לבוקמה ןואגה לש ונב היהש ,ל״נה הנבוודי ד״בא

 א״רגה לש ודימלת־דימלת ,קלאבוסו ןיטקיט ד״בא רבח קיזייא

 .הנליוומ

32 



 קסוטלופ ינבר

 ותנוהכ תפוקתב - יסורה ןוטלשה יפלכ ימשר בר
 קסוטלופ ד״באכ םנוב החמש ׳ר לש

 הינלופב הלופכ תונבר ללכ ךרדב .דתיה אל עודיה יפכ

 ןילופבש יתליהקה ברה .הטילו היסור תמגודכ תיאסרגנוקה

 ןפואב רובעל םיכירצ קר ויה .דחאכ ימשרו ינחור בר היה

 בתכבו רובידב תיסורה הפשה תעידיל ילאמינימ זנצ ימשר

 ךכ לכ הדיפקמ תושרה התיה אל — ךלפ ירעב םינברל טרפו

 .ךכ לע רבתסהל ןתינ היהו הז ונצבש תוילאמרופה לע םג

 קסוטלופ תליהק יסנרפ םעטמ רחבנ םנוב החמש ׳רשכ

 ימשרה ברה םג אוהש וילאמ ןבומ היה הז ירה םהלש ד״בא ברכ

 .יטאמוטבא יתרגש ןפואב גהונכ רבתסנ הזו יסורה ןוטלשה יפלכ

 תרוקב .דתיה הז בר יפלכ אקודש הרקמ הרק הנהו

 תונברה תרטע םנוב החמש ׳רמ הרסוהו ךכ לע תינדפק

 .קסוטלופב ברכ ודיקפת יולמב ותלחתהל ךומס הזו — תימשרה

 :היה ךכ היהש השעמו

 (ער ילוח תלחמ) הפגמ הצרפ (1892) ב״נרת תנשב

 ,ךלפה תורייעב זא רייס יאזמולה ךלפה רש .ןילופ תוריעב

 תעינמל הלא תומוקמב השענה לע ויניע ומב תוארל ידכב

 ,ןויקינה בצמ לע ןנובתה ,םילוח יתבב רקיב :הפגמה תוטשפתה

 ¬ייעב ומקוהש תודחוימה תוירוביצה תודעווה לע תוח״וד לביק

 ¬ושייהו תורייעה יבשות ברקב תומיאתמ תולועפ ךרוצל תור

 .ל״נה ערילוחה תלחמב היסולכיאה תוקבדה תעינמל םיב

 םשורה תא לביק ,קסוטלופ ריעב ל״נה ךלפה רש תויהב

 תבוטל וכרצ יד לעפ אל ןיטשפא החמש ׳ר ימוקמה ברהש

 הלחמה תעינמל היצאטינאסו האורבת ,ץיקנ ןינעב ,הלחמ יעוגנ

 .ריעה יבשות ברקב תקבדימה

 הנע ז הלא םיפורט םימיב השע המ ברה תא ותלאש לע

 ¬יפתבו םיליהת תרימאב קוסע היהש ,(ןמגרותמ י״ע) ברה ול

 עגפב דכלהלמ םיאירבה לע רומשלו םילוחה לש םייופרל תול

 רומאב ךלפה רש לש ונוצר הקיפה אל וז הבושת .הפיגמה

 רשפא יא תישממ תישעמ תינפוג הרזע ילבש :תורורב ול

 יניעב החמש ׳ר ברה לש תאזה תולשרתהה .וז הלחמב םחליהל

 (תיסור) הנידמה ןושלב אוהש לכ העידי ןורסיח םגו ךלפה רש

 ¬שרה) תונברה תרדא תא ריסה ל״נה ךלפה רשש ךכל ומרג

 ולש הליהקה בר תרשמ תא לטיב ,קסוטלופב הז בר לש (תימ

 ודיקפת יולממ חדוה (הליהקה תלהנהמ) סעראזאדה דחא םגו

 •דבב

 ריעה הרבעוה ,רפסמ םישדח רובעכש הרקמה הרק הנהו

 רוג ידיסח .השראוו ךלפל הזמול ךלפמ (הלש חחמה) קסוטלופ

 רש לצא ולדתשה ,ןיטשפא ברה לש ויברוקמו השראוו יעודימ

 יאזמולה ךלפה רש דשא ,הריזגה עור תא ריסהל השראוו ךלפ

 ןתינ :הצחמ קר התשע תאזה תולדתשהה .הזה רבדה לע רזג

 ינבר תמגודכ ,דבלב יתד בר רותב ןהכל ןיטשפא ברהל ■היה

 םידיל הריבעהל שי תימשרה תונברה תרשמ םלוא ;היסור

 תונברה .םייתשל קסוטלופ תונבר הקלחנ ל״נל םאתהב .תורחא

 הרשמל ;תורחא םידיל הרבעוה ןוטלשה םעטמ תיתליהקה

 :אוהו תיסור עדי רשא ,קסוטלופב דחא שיא הנמתנ וז השדח

 תיבר םינש ןהיכ רשא ,םהעב השמ םהרבא ר״הומ ח״הרה

 כ״חא) םיליחתמל ירבעה רפסה תיבב יתלשממ הרומ רותב

 יאשראווה ךלפה רש .(קסוטלופב םויראטונה תכשלב רפוס היה

 .ל״נה רדסהל םאתהב הז רחבנל םיכסה

 ליכשמה ,קסוטלופב "ץילמה" ןותיעה לש טנדנופסרוקה

 שיא) השראוומ ק״שרהמ יבצ השמ ג״הרהב בקעי ירבעה

 ךונח ׳ר ,םדוקה יאקסוטלופה ברה לש ורשב ראשו אטיל

 ה״נרת ,ןסינב ח״י ,ל״נה ןותעב וז העידי איבמה ,(יקסנזדורג

 ,ןכ יכ הנה" :ולא םילמב הזב וירבד םייסמ (׳מונ 73 — 185)

 ךכל ףסונ .הדעה ברו הרותה בר ,איסור ירעב ומכ ונל םג שי

 הניא קסוטלופ תדע יכ םא ,םידחא הארוה ירומ םג םהל שי

 הז ידי לעש וילאמ ןבומ .םלוכל הקוקז היהתש ךכ לכ הלודג

 ¬פמה ןיב םולשו תודחא ןיא ;המצעל המב הנוב התכו התכ לכ

 ."הזמ חמצת רשא ,רבדה תירחא לע עדוי ימ ןיאו תוגל

 :ןלהלד םיטרפה ףיסוהל דוע שי ליעלד םירבדל רשקהב

 םהרבא ׳ר .תודחא םינש קר ךרא ,קסוטלופב םעטמ בר ןינע

 טלבתה ,םילשוריב עקתשהו ץראל ךכ־רחא הלע םהעב השמ

 קוזיח ינינעב םימעפ רפסמ העיפומ ותמיתח ,ירוביצ שיאכ

 רטפנ .תירוביצ תונקסעבו שדוקה ריעב דסחו רוביצ תודסומ

 ירבעה ןועובשב האבוה ךכ לע העידיו ח״סרת תנשב םילשורב

 .םהה םימיבש "תלצבחה"

 רחבנ ןיטשפא םנוב החמש ׳ר ברה לש ותריטפ רחאל

 אוהו ,ןמרטוא םלושמ םייח ׳ר ןואגה ברה קסוטלופ ד״באל

 םעטמ יתליהק ימשר ברכו ינחור ברכ רבכ רשאתנו הנמתנ

 .החלצהב ודיקפת תא אלימו יסורה ןוטלשה

 ןהפה ןאמפיוק םלושמ םייח ׳ר ןואגה ברה
 ןאמרטוא

 ד״פרת—ז״סרת תונשב — קסוטלופ ד״בא

 קהבומ ידומלת ךוניח לביק .א״כרת תנשב השראווב דלונ

 ,ותדלומ ריעב םידיסח־יתבו תושרדמ יתבבש הרות יצובקב

 ,םיגלפומ הרות ילודג לש רחבומ לגס םג הזכורש ,ןילופ תריב

 ¬רופמ םינדמל תואמ־תואמש םש יעודי הרות יציברמ םהיניב

 הלג ןאמפיוק םלושמ ׳ר .וז ריעב םהידי לע םימ וקצי םימס

 ברה לש ויפמ דמל .םהה םימיה גהנמכ הרות לש תוינסכאל םג
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 ץ י ב ו נ י צ השמ

 ינואג ינש לצאו ןיצורקאזב ןהכה לכימ לאיחי ׳ר ןדמלה

 שפנ" ת״וש לעב) סקאוו רזעלא םייח ׳ר :םימסרופמ ןילופ

 ¬תהש הז) ,ץיבינרקסב יולה ריאמ לאיחי ׳רו שילאקב ("היח

 הז יאשראוו ריעצ .(יאצבורטסואה ר״ומדאהכ ךכ־רחא םסרפ

 — םיינרותה וידומיל לע דוקשו םיאלפומ תונורשכב ןנוחמ

 ויתוכילה ןיגב םג הזו אלפומ םיבוט־ןבכ וינפל ךלה ומש

 הדימב םייללכ םידומילב ותונעדיי ,םיבידאה ויסומינ ,תואנה

 ךרבא ןיידע אוהו ,םייתשו םירשע ןב קר ותויהבו ,הקיפסמ

 ה״נרת תנשב .(קצולפ ךלפ) זנויצארב בר תויהל הנמתנ ,ריעצ

 .השראוו ךלפ) ןיניטסוג תיזוחמה הרייעב ברכ ןהכל רבע

 םג עודיה ץישפיל לאיחי ׳ר — ד״באב ןכ ינפל ןהיכ םש םוקמ

 היהנ ז״סרת תנשב .("םיליהתה שיא״כו םסרופמ ר״ומדאכ

 החלצהב לעפ םש םוקמ ,הדבכנה קסוטלופ תליהקב ד״באל

 .ד״פרת תנש ,ןוימב ד״י־ב ותריטפ םויל דע הנש הרשע שש

 'םינברה לגסב תויראה דחאכ היה בשחנ ןמרטוא ברה

 םהיניב רשא ,םהה םימיבש תיאסרגנוקה ןילופב םינואגה

 לעב) הזמול ד״בא םיובננט לאיכלמ ,ר ןואגה ברה :ונמנ

 ריאמ ׳ר ,ןילבול ד״בא ןיקצאילק והילא ׳ר ,("לאיכלמ ירבד"

 עשוהי באוי ׳ר ,קציבוזאמ־בורטסואו טראווד ד״בא יקצולפ ןד

 ךרבאה ,הבמז םחנמ ׳ר ,("באוי תקלח" לעב) קסנוק ד״בא

 ־בורטסואה ןואגה וברו ורומ דוחיבו השראוו־הגארפמ ריעצה

 ת״וש ירבדבו תידומלת היצנדנופסרוקב ומע דמעש ,ל״נה יאצ

 .ףוצרו עובק ןפואב השעמל־הכלהל

 ינינעב םיצימא םירשקב יאקסוטלופה ברה דמע הז םע דחי

 םשל אב היהש ,השראוו צ״ומ ןיבש םינבר רפסמ םע תונבר

 ¬רופמה םינדמלה ינש םהיניב ,החפשמ ינינע לגרל םיקרפל

 ובישחה .םיובנגייפ ןהכה קחצי ׳רו םלבנרוה היחתפ 'ר :םימס

 תנפצה" לעב) ,קסניוודמ ןיזור ףסוי ׳ר לודגה ןיאגה םג הברהב

 תפוקתמ בורקמ וריכהש ,"יבושטהורה יולעה" םשב ,("חנעפ

 .(קסניוודדוונבר ותלבק ינפל) השראווב ותוררוגתה

 תא ראתמ ,יראה בלכ ובלו ,ותעדב ףיקתה ,ןיזור ףסוי ׳ר

 ןיבמ דחא לכ אלש ראות ,"ןרדסו ןלפלפ״כ ןמרטוא ברה

 לש תידומלתה ותולדג ול הדמע .ךכל הכז םינדמלה־םינברה

 לש הלהאבו הכלה לש הקמועב ןל היהש ,הזב ןמרטוא ברה

 הדומילל ונמז קלחל עדיו אתמד ינינעב דורט ותויהב םג ,הרות

 קהבומ הארוה הרומ ,קסופ ברכ — דמח ירוחב םע הרות לש

 ,האנ ירובצ ןקסעכ םגו תוביבסה ינבר לע לבוקמ־״בישמ״ו

 התיה .םיאנ רובצ יסחיב קרפ עדויו םלועה תייווהב אצמתמה

 הז יפלו רובצה יגוח לכ לש יתורבחה בצמב תנחוב ןיע ול

 קסוטלופב דוחיב ,לארשיב ברכ ותגהנה רטשמ תא לכלכ

 יקלחמ תסלכואמ .דתיה רשאו הלודג הליהקכ רבכ הבשחנש

 "םידגנתמ" לש קלח ,םידיסח לש ךינב" בור .םינוש רוביצ

 ,(הבורקה הזמאל תביבסמ םש בשייתהל ואבש הלאמ דוחיב)

 ,הצחמל םיללובתמ ,"םירואנ" לש םתצקמו הכאלמ־ילעב ,םילמע

 תלעב םלוא ,םוקמבש תידוהיה תוירובצב הקד הבכש םנמא

 .וז ריעבש תימשרהו הינומגהב לקשמ

 ןוגכ ,ותונבר־ירעב הבישי קיזחהל ןמרטוא ברה היה גהונ

 .ןיניטסוגב - ■ הזמ רתוי דועו (תומדוקה ויתונשב) קסוטלופב

 עובק רועיש ,הביבסהו םוקמהמ ,הלא דמח ירוחבל ןתונ היה

 ודי־לע ורשכוה םהבש םיבוטה .םיקסופב םגו ת״פגב ידימת

 םשמשב ןידי ןידי — ״הרוי־הרוי״ל תוכימס ילבקמ וליפא תויהל

 םינוש הכלה יקספבו העד הרוי ינינעב השעמל הכלה וינפל

 חקול היה הלאה םירשכומה תא .םירחא ךורע־ןחלש יקלחבש

 םוקמבש םייחבטמה תיבב רתא־לע דומללו תוננובתהל ומע

 םיאבה "תולאש" ינינעב ול תונעל םהיפ אצומל הכחמ ףאו

 םנורתפ לע תישיאה םתעד תווחו םתשיג תעדל ידכב ,וינפל

 היהתב םישדוח רפסמ לש ןויסנ ירחא קרו ,ולא תולאשל — םה

 .הכימס בתכ םהל תתל ןכומ היה זא ,ךכ לע םנקנק לע

 ןיבש הלוגסה ידיחימ היה ןמפיוק ןהכה םלושמ םייח ברה

 ובתכמב .תינידמה תונויצלו ןויצ תביחל הטנש ,ןילופ ינבר

 םינושארה םישרומה דחא ,ןיקצופוסמ ץיבוניבר .י .ש ברהל

 -ימלועה ינויצה לעופה דעו םעטמ תימינפ תינויצ הלומעתל

 :ולא םילמב תונויצל תיבויחה ותעד תווח ןמרטוא ברה עיבמ

 האמ רתיהל הכירצ הניא לארשי־ץרא בושייו ןויצ תביש"

 בישוהל .הרטמה לא ףאוש אוה רשא ירחא הזה ןויערה .םינבר

 ¬רעתמו םימעב םש םיללובתמה תוצראל םידדונהו םיחדנה תא

 ןוכנ טלקמ םש ואצמי ןעמל ,השודקה ונצרא לא םייוגב םיב

 ,יתעדל ,אוה שודק ןויער — התמדא תא דדשלו חתפל חוטבו

 ."דחא דגנתמ ףא אצמי אל ץראב תויולתה תווצמה ורמשי םאו

 .(1900 תנש ״הריפצ,ד״ב) ל״נה ותעד יולגב םש ןייצמ אוה

 ,רבדה סוסיבל ל״זח ירמאמ איבהל ץוחנל אצומ אוה ןיאש

 ץבוק" םסרפתנ רבכ יקצולס י״ארל "ןויצ תביש" רפסבש ןוויכ

 ."שא תובהל םיבצוח םהירבדו םילודגה וננברמ םיבתכמ

 יבגל תמיוסמ תוגייתסה םנמא תעבומ ונממ בתכמ ותואב

 םג םנמא הזה ןויערה" :לצרה ר״דה לש תינידמה תונויצה

 ."םירבע תלשממו םידוהיה תנידמ םש דסייל הרטמל ול םש

 ךאו םלוע לש ומורב תדמועה הלודג הלאש יהוז" :ותעד יפל

 ¬שמהו םידמולמה םימכחהו םיקהבומה םינואגה ,ונמע ילודג

 המ ךאו ,ךלנ רשא ךרדה ונל תורוהל תלוכיה םהל — םיליכ

 תנידמל עגונש המו טושפ רבד הז לארשי־ץרא בושיל עגונש

 ."יתבושת תא יתענמ הנממו לודג רבד הז םידוהיה

 קר האב תונויצה יפלכ וז הנותמ תוגייתסה יכ ,הארנ

 תונויצל ודגנתה םלוכש ןילופ יר״ומדא יפלכ תוריהז ךותמ

 (ךכ־רחא) קסוטלופב "םידיסחה״מ לבס ומצעב אוה .לעופב
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 קסוטלופ ינבר

 ,רוג ידיסחמ — דוחיבו םיר״ומדאה ידיסחמ ןיניטסוגב ומכ

 ףרטצהל ול היה רשפא־יאו קסוטלופב לודג יד היה םרפסמש

 וירבד רשאמ תיבויח העד עיבהלו תינידמה תונויצל יולגב

 העונתל ןמזה לכ קבד ראשנ ושפנב .ליעל ונאבהש ל״נה

 .הילעפמבו הילעפב ןיינעתהו תינויצה

 ,םיובנסינ קחצי ברה ירבד הז ונרמאמב ונייצי ל״נל רשקב

 יאניתסלפה דעוה םעטמ השרימכ (1901) א״סרת תנשב עסנש

 עדוותה םש .ןיניטסוגל ףא עיגה .ןילופ תורייעב הסידואבש

 לע אוה בתוכ ולא ויתועיסנ ימשרב •בורקמ ןמרטוא ברחל

 ןיניטסוגב בר ונשי" :הלאה םירבדה "ץילמה״ב ןמרטוא ברה

 בתכמ בתכ םגו ינויצ היה אוה .ליכשמ אוה יכ וילע םירמואו

 םשמ ובושב ךא .(.צ.מ :רוגמ) יברהל ארקנ ךכ לשב .ינויצ

 לוכי וניא אוה יכ ,םהל רמאו םינקזה םינויצה תא וילא ארק

 םדי ךושמל םהל םג ץעייו (.צ.מ :יולגב) ינויצ דוע תויהל

 םינמאנ וראשנ םידחא םלוא ,ולוקב ועמש םיבר .תונויצהמ

 ."ינויצה ןויערל

 ,ללכה ןמ אצוי ץחל לש האצות הז היה ,ליעל רומאה יפכ

 וליבשב העש תארוה רותבו ,ךכב דומעל ול היה רשפא יאש

 םעז רובעי דע תינויצה העונתל יביסאפ ןמרטוא ברה ראשנ

 ימשר ןפואב ךייתשה אל יכ־םא .רופלאב תרהצה ירחא השעמלו

 ¬חהב ,תיאסרינוקה ןילופב זא הנגראתנש ,"יחרזמה" תעונתל

 יפלכ יתגלפמ יתלבכ תוארהל ךירצ םוקמב ברש ,העדב וקיז

 תבישו שדחה בושיה חבשב יולגב שרוד היה ירה ,ותליהק ינב

 ףוגב ךומתל ףוחדה ינויחה ךרוצה לעו לארשי־ץראב ןויצ

 ץראב הלוגה ידוהי לש םתולחנתהלו םתוזחאתהל שפנבו

 תינחור הניחבמ תפסכנה הוקהה ונל שי הב קרש ,השודקה

 ונבצמ רושקו יולת הזב קרש ,המילש תילכלכו תטלחומ

 .בורקה דיתעבש

 תנשמ) ובתכמב רשא וטבמ תדוקנ םג ןייוצי ל״נל רשקב

 תויעב רבדב הקירמא ינבר לש הרזעה דעו תלהנהל (א״פרת

 םידיהי הברה רשאכ יכ ,תווקל ונילע״ש ,ןילופב תוימשיטנאה

 יכ ,םהלש סעכה ךכשי זא ,(הקירמאל וא) לארשי־ץראל ועסי

 ."ןילופב םידוהי הברה ךכ־לכ ןיאש וארי

 רכינ ,וייח תופיצרב ןמרטוא ברה לש תונויצב ותוקבד

 .ר •ש ברהל (ליעל ־־:::ה) ס״רת תנשמ ובתכמ ךשמהב םג

 תשולשל רשקב ,הז ינויצ ברל הנופ אוהשכ ,ל״נה ץיבוניבר

 ־ברהל הזב ותנווכ) תווויצה דגנ זא ואציש םינואגה םינברה

 ןמדירפ דוד ׳ר ,קסירבמ קיצייבולוס יולה םייח ׳ר :םינ

 :ובוטב ליאויש ,(.צ .מ :זדולמ לזיימ םייח והילא ׳רו ןילראקמ

 רוהטה ובבלב ןויצ תבהאו ריהמ רפוס טע ונושל רשא ירחא"

 םינברה תשולש לא ועסייו ותומכ םינבר ותא הקי ,תרעוב שאכ

 "לע .וז םכרדמ םתוטהלו םהמע רבדי הפ לא הפו ,םידגנתמה

 םאו .וקדציו םהידע ונתי תונוכנ תויארו םינמאנ םידע ידי

 ידימ םתוא תוטהל קפס ילב םהירבד וליעוי םינפ לכ לע — אל

 םידחוימ םימוסרפ תצפה ידי־לע ,תונויצה דגנ הרומג הטלחה

 ¬ייחמ הלאו םיכזמ הלאש יפ־לע־ףא יכ םהל ררבלו הז ןינעב

 לארשי םע תבוטלו םינווכתמ םימש םשל ולאו ולא — םיב

 ."וגאדי

 ,תולצאנה ויתונוכת -הרוחב ותולדג תודות ןמרטוא ברה

 ¬מוח לש ץמש לכמ ותוקחרתה ,תוירבה םע תואנה ויתוכילה

 רעונה לש וכוניחל הרות תודסומ תלעפהב ותונינעתה ,תויר

 ירסוחמ םילמעל םיילאיצוס תודסומ תמקהבו תשרומ יכרדב

 ,ותלועפ םוקמל ביבסמש םיגוחה לכב בוט םש אצי — םיעצמא

 לש םקוזיחל רשקב תומיוסמ תופיסאל ארקנ היהו ,קסוטליפ

 .יללכ יצרא רושימב ל״נכ םילעפמ

 תימלועה המחלמה תונשב רתויב ורבג ולא ויתולועפ

 םיגוחה ןובער תטקשהל םילודג םיצמאמ עיקשהש ,הנושארה

 ףאו ,ל״נה םוריחה תונשב דאמ ולדלדנש קסוטלופב םיבחרה

 תורייעהמ המחלמ ברח יטילפ לש םזופשיאלו םנוסכאל גאד

 ועיגה םהמש ,ץינישימ ,ןאשזור ,יוואלמ ,ץינשורפ :רפסה

 .ריעה קסוטלופל םג תולודג תוצובקב

 קסיטלופב זא השעש ("דניירפ״ה ךרוע) דלפנזור .ש רפוסה

 (דארגנינל) דרגורטפב םיטילפל יזכרמה הרזעה דעוו חכ־אבכ

 רשקב ,וז ריעב ךכב בצמה לע הדד איצמהל ידכב ,הבקסומו

 — ךכל ליבקמבו ולא תורייע יטילפל העובק הרזע תלבקל

 הרזעו לודג דעס אצמ ,ולא םיטילפל ימוקמ הרזע דעוו דסייל

 ץבוקב) ל״נה רפוסה לש וירבד יפל .ןמרטוא בר הב תישממ

 "ורטפב עיפוהש ח״ערת תבט ,ןושחרמ ,ןושאר ךרכ ,"ירבעה"

 דעוול ןמרטוא ברה הנפ ןכ ינפל רבכש ,ונא םיעדוי (דארג

 לבור 800 לביקו הלא םיטילפל רשקב גרוברטפב הרזעה

 דעוו הז רקבמ־חקפמ תוחכונב ברה רשיא תעכו ,םליבשב

 רדיה) ריכזמו רבזג םהמ ׳קסוטלופבש םידוהיה יריחבמ ימוקמ

 לש עוושמה םבצמ לקהל ,הליעפ הדובעל וסנכנש (ברה היה

 םש ןיא רשא תיב ןיא יכ ,ריעה לכ תא ופיצה״ש ,הלא םיטילפ

 םיאנתב םיפופצ םה םייחו םהינפל חותפ ידוהי תיב לכ ,םיטילפ

 ."דחא רדחב םישנא הרשע ,הרשע ,םיארונ

 וריכהש ,ןמרטוא ברה תא ןייצל םג עדוי דלפנזור .ש רמ

 םירחא םינברל סחיב) חיכש יתלב בר והנה אוה״ש ,בורקמ זא

 תוירבה לע ביבח ,תנינעמ תוישיאו (איהה הביבסב זא םריכהש

 ויתודרט לכ םע .וילאוש לכל הנענו םעה ןומה לע — דיחיבו

 ¬וביח רבחמ ,הרותה לע הלילו םמוי בשוי והנה ,אתמד ילימב

 םירמאמ המכ וספדנו ןמזה ינואג םע תדש תופילחב אב ,םיר

 ."בולוקוס םוחנ לש "הריפצה" ימויה ןותעב םג ולשמ

 ינמרגה שוביכה ימי םדוע םהה םימיהו ,ח״ערת תנשב
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 7 י בו ני צ השמ

 תדוגא" ודסייו ןילופמ םינבר םישמחו האמכ ופסאתנ ,ןילופב

 תד ינינעב חקפתו ליעפת ,לעפתש ,הנושאר תיללכ "םינבר

 רמשמה לע דומעת ףאו .יללכה ינחורה רושימב ןילופ ידוהי לש

 החא .ןילופב תונברהו םינברה ינינעל רושקש המ לכ לע ןגתו

 -רימת ןיד־תיב השראווב בישוהל — ל״נב תובושחה תורטמה

 תייעב רותפל היהי ודיקפתמש ,ולשמ תוריכזמ םע דחוימ

 ,ולא תוללמואו ,ןתה םוריחה תונשב ןהילעב ודבאנש תונוגעה

 ילבכמ ןרתיהל רשקב ןלרוגל תוכחמה ,תויח תונמלא ןה

 םהיניבש ,ל״נה "םינברה תדוגא" לש הגהנהה דעווב .ןוגיעה

 ברהו ר״ויכ הצריבאז ד״בא אדנל לדנעמ םחנמ ברה :ורחבנ

 הבר ,ןמרטוא ברה םג רחבנ — ר ״וי ןגסכ ץישבול לאקזחי

 תוטלחה עוציבב תישעמ תוליעפ רשוכ הארהש ,קסוטלופ לש

 .ל״נה הדיעווה

 ¬מצעה ןילופב ,תיללכה םינברה תדוגא לש דוסיה תדיעווב

 רחבהל ןמרטוא ברהל עצוה ,א״פרת תנשב המייקתנש ,תיא

 היה ץלאנ אוה םלוא ,תאזה הדוגאה תגהנהב רבחכ תינש

 זא לדחש יפכ ,תושישתו תואירב ימעטמ הזמ וידי ךושמל

 קר רסמתהו תיללכ תירוביצ תונקסעב ליעפ תויהל ללכב

 ויה הז לכ םע .קסוטלופב תונברהו תדה ינינע לע רומשל

 הדעווב זא ורחבנש םישדחה הגהנהה ירבח ינש וב םיכלמנ

 המלש ר״גהו ר״וי ,שילאק ד״בא ץישבול לאקזחי ר״גה ,ל״נה

 תכשל שארב דמעוהש ר״וי ןגס ,(השראוו צ״ומ) אנהכ דוד

 ־סוטלופה ברה ,ןאמרטוא ברה לש ותעד תווח .תונוגעה ינינע

 ,ל״נה םימסרופמה םינברה ינשל תלוקשמלו וקל היה ,יאק

 ,וז הבושח היעב לש הנורתפב — הרידסה םתדובע ינינעב

 .ךכב תויולת ויה לארשי תונבמ תושפנ ייח רשא

 רבכ הלח ,ינמרגה שוביכה תלחתה םע ,םימיה םתואב

 רודהמ לודג קלח .קסוטלופ ידוהי ייחב תיתוברת הרומת

 עגונב רעפה .ינחורה ופוצרפו ומעט תא רבכ הניש ריעצה

 תוגלפמ רבכ ומק .שישקה רודה ןיבל םניב רבג "טייקשידיי״ל

 ינינעב דוחיב ,ויתותוא ןתנ הז רבד .ןילופ ירע רתיבכ וז ריעב

 .םלעהל ולחהו ומצמוצ "םירדח״ה .הרייעב רעונה לש ךוניחה

 .םירואנה םימדקתמה יגוח ןיכמ תיללכ תידוהי היסנמיג המקוה

 יפל ,שדוקה תרהט לע היה אל ,םש דמלנש תודהיה טעמ

 שלח ידוהי ,ןאמרטוא ברה .תילאסקודוטרואה תיתדה הרכהה

 ,םהה םינשב רתוי דוע שישתל היהנ ,וימי לכ םיבואכמ עדויו

 ,םיבחרה םיגוחה תוששורתה ,טרפלו ללכל תורצו רעצ תונש

 ךלוה וניאש ,ריעצה רודהמ שפנ תמגע ,תוימשיטנאה יובר

 המקה תררחושמה ןילופב םליבשב דיתע רסוחו תובא יכרדב

 הדוריה ,לארשי־ץראלו םיל רבעמ תיטאה הריגהה ,היחתל

 ריעב לארשי תוחפשמב תיתרבחה ףאו תילכלכה העיקשהו

 ¬תההו םוי־םוי ייחל הסנרפל השקה קבאמה ,תורחא םירעבכ

 לכ — םדא ינב לש םמויקל ,םימעפל ,הנוגה יתלבה תורח

 ברה לש וחור תא ואכד הלאה םיילילשה יאולה תועפות

 ץרפב דומעל ול היה רשפא יאש ,שלחהו ןקדזמה ןאמרטוא

 תושרד לש "השעו םוק״ב הז לכ לע ותעד תווח עיבהלו ל״נב

 ,ךוניח ינינעב םייבויח םירבד תמקהב ,תופוכת רתוי םיתעל

 חילצה ,תדחוימ תוצמאתה ידי־לע .אוה ומעט יפל דסה תודסומ

 להנל ,רומשל שיש המ לע ,"שי״ה לע רומשל תוחפה לכל

 וריע ישנאל הארוה הרומו ברכ וידיקפת יולמל ףסונכ םייקלו

 רומשלו תובא ךרד יפל םידלי ךוניחל עגונש' המב — דוחיבו

 •וניע תבבכ הז לכ לע

 וחור בצמו םהה םימיבש קסוטלופב הרומתה בצמ לע

 ובתכמ ידי־לע תעדל ונל ןתינ ,הלאה ץרפהו רעסה ימיב אוה

 רזעש ,הקירמאב םידרחה םינברה תדוגא לש "הרזעה דעו״ל

 ידומלת ,תובישי ,הרות תודסומל םהה םימיב תובר ךמתו

 םיקוקז ויהש םינבר לש לודג רפסמל ףאו ,אטילו ןילופבש הרות

 .דחאכ ינחורו ירמח דעסלו תילכלכ הכימתל

 תוח״וד ליכמה ,א״פרת תנשב עיפוהש "רפסב ןורכז" רפסב

 ם״ימרו םינברמ היצנדנופסרוק ירבדו ל״נה דעווה תולועפמ

 בצמה לע ל״נה דעווה תלהנהל הנבלה היסורו אטיל ,ןילופמ

 ¬לועה המחלמה בקע םהיתולילגב דאמל עורגה ינחורהו ירמחה

 בתכמ םג אצמנ — םינפו ץוח ימרוג בקע תיתדה הדיריהו תימ

 ףיקשהל ונל ןתינ ונממש ,קסוטלופ ד״בא בר ,ןאמרטוא ברהמ

 ןילופ תפוקתב וז הלודג הלהק לש• םיימינפה הייח לע תעדלו

 רטשמב יונשה לע הז םע דחיו ;ןהה םינשבש תררחתשמה

 ןנואתמ תידוהיה קסוטלופ יככותב יתרבח־ירוביצהו יתלהקה

 המחלמה תביסמב״ש ,הלא ויבתכמב ןאמרטוא בושחה ברה

 ־םויבו תבשב תויונח חותפל ךחרכ לעב ונכרצוה הפב היהש•

 םוח ררקתנ ךכ םושמו חספב ץמח ופאו ורכמו םירופיכה

 לע אוה לבוק .טאל־טאל תררקתמה המח היטבמאל לשמ ,תדה

 וליפאש תימלועה המחלמה ימימ האצותכ הרותה דומיל ןויפר

 ארמגב דומילה לטבש טעמכ םידיסחה לש הליפתה יתבב

 יוואקאמ תבישי ירמגל הלטבתנ ,ןכ .םהלש ריעצה רודהמ

 הדיחיה הבישיה .רוג תבישי הלטבתנ ןכו קסוטלופל הכומסה

 רשא ,הפל הבורקה אזמאל ריעב הבישיה קר איה תמייקה

 איהו הקירמאמ האבש תיפסכה הרזעה תודות קר תמייקתמ

 ,ןכ ומכ ."הרות יגלפומ םילהנמו םידמולמ תראופמ הבישי

 דטרואה ןיב תררוש־ה תקולחמה לע ןאמרטוא ברה םש לבוק

 םינברה ."יחרזמ״הו םינויצהו (לארשי ינומא ימולש) םיסקוד

 ינשה דצל וא ןושאר דצל םיטונ םא ,הזמ םילבוס תוליהקב

 .הזמ תלבוס הרותה דובכו םנרק תא םירמ אל הזו

 יתדה ךוניחה לע וחיש ירמ תא םג הנתמ ל״נה דבכנה ברה

 דע הנושארה םלועה תמחלמ ףוס יהלשבש קסוטלופב דוריה
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 קסוטלופ ינבר

 הליהק בצמ ףקשמה ןלהלד תיצמתה םיאיבמ וננהו .ם״רת תנש

 ,ךכב הפולחהו הרומתה תא ריעה בר תואר תניחבמ ,הזב וז

 ¬ימלת תואמ יתש םע הרות דומלת הפב שי" :וז ותונבר ריעב

 הז) עובשל קראמ 150 םרכש רשא ,םידמלמ העבראו םיד

 ,םירענ הברה דוע שי .(.צ .מ :1920 — פ״רת ,ץיקה ישדחב

 ¬ימלתה .ךכל תועמ ןיא יכ ,דמלמ םהל רוכשל רשפא־יא רשא

 םידמלמה .םיפחיו םימורע ,םיאמצ םגו םיבער ,םיינע ינב ,םיד

 תמועלו •קראמ 150 םה המ .(םחל־ירסוחמ) ןפכ יחופנ טושפ םה

 המש םידמול ריעה ירישעמ הברה רשא ,תירבע הינמיג — הפ

 תועממ תועמ ת״תל היה םדוקמ .רבד םוש םהל רסח אלו

 רשא םישדח הזיא הזו השראוול םיחלוש רשא ,עקירעמא

 ."קספנ

 ,תועובש הזיא הז" :ובתכמב תורמ ןנואתהל ךישממ ברהו

 הפל וחלש עקירעמאב םירדה קסוטלופ הפמ םידוהיה רשא

 ייהו ,םישנא ג״י ,תועמה וקלחי רשא ,םישנא תומש ,המרגלט

 לעו תחא הטורפ ףא ת״תל תתל וצר אלש םישנא 8 םהיניב

 .עמשנ אל וזכ הרות ןובלע .קראמ ףלא 100 ונתנ היסנמיגה

 ךא ,הז לע לודג שורד תסנכה תיבב יתשרד תועובשה גחב

 ,םישנא הנומש הלא ויה שרח ןתפ ומכ .המואמ יתלעפ אל

 ת״ת לעו עיזאנמיג לע קראמ ףלא האמ תתל :םתושפנב םיאטה

 תיבב יתקעצ .ונימיב התלע המ ,יוא .דחא קראמ ףא ונתי אל

 תיבל םויה אובל וביהרת ךיא !םידגוב ,בל תמהנמ תסנכה

 המ ."ונתרות ןתמ ןמז" :םילמה תא ריכזהלו שודקה תסנכה

 םבלמ ודבש גחה תא גוחל םכילע ,ןויסב ישש םוי גח גוחל םכל

 רשע העבש םויב היה הדסייתה רשא םוי .עיזאנמיגה ילהנמ

 ,זומתב ז״י לילב ,עיזאנמיגב ושע הרבעש הנשב ומכו זומתב

 ׳תודימלתהו םידימלתה ,תורומהו םירומה דחי ודקר .קשח־ףשנ

 הפב זא ויהש ,םיתפרצה ירציפא םע דחי ,תולותבו םירוחב

 ךיא .תחא ףכית םהל יתבתכ .תוננרו םיריש .תפרצ ליח

 םידוקירלו החמשלו ןוששל לארשי ללכל לבאה תא םתכפה

 ונצראב זא ושעש ארונו בר גרהה •תמ אל סוטיט .תולוחמלו

 היה זא יכ) אנייארקואב שדחה סוטיטה םויה השוע ,השודקה

 עדויה קונית :ורמא ל״זח .(אניירקוא ידוהי לע ןברוחהל בורק

 ."השמ ונל הוויצ הרות" ו הרות יאמ ,הרות ודמלמ ויבא רבדל

 קונית םע דומלל רתומ ונבר השמ ונל הנתינש הרותה קר יכ

 ולש יכמוטציאהו לדגתנ רשאכ קרו ,תונושלו תומכח ראש אלו

 ,ךכ־רחא ודמלל םילוכי ןכ ;םילכאמ ראש םג ול תתל םילוכי

 ."תונושלו תומכח ינימ ראש םג ,הרות דמל רשאכ

 קרוי־וינב "הרות תרזע" תלהנה תא שקבמ ןאמרטוא ברה

 יולג בתכמ — םש םיעיפומה םיידוהיה םינותעב םסרפל

 םתדלומ ריעב הרותה ןובלע לע הקירמאב קסוטלופ ידוהיל

 יכ .הז םשל דעווב רוחבלו ת״תה דעב תועמ וחלשיו ונקתישו

 ¬לתלו םידמלמל הרזע הזב היהתו ,םהל בשחי הלודג .דוצמל

 םיאבגה תומש םג ריכזמ ברה .הלמשלו םחלל םיבערה ,םידימ

 ,יקסנימאק םהרבא ׳ר ,ןייטשנטכיל החמש לאומש ׳ר :ת״תה לש

 .שטיוואלפאק המלש ׳רו דאט לאקזחי ׳ר

 ד״בא ןמפיוק ןהכה םלושמ םייח ׳ר ןואגה ברה לש וירפס

 בלשב הרות ישודיחו הכלה ינינעב םלוכ םיקסוע קסוטלופ

 י״מרו הרות ילודג םינבר יגוחב הרקוהב ולבקתנו ינדמל

 ."תובישי"

 ¬ודיח ליכמ ,(ה״סרת השראוו) "להאה חתפ" (א

 שדקומה ,הז רפס .םינהכה תאמוטו תולהא תוינשמל םיש

 ררוע ,םהילע םירוביחה ובר אלשו םירומחה תורהט ינינעל

 ׳ר ,ונב .קושה ןמ לזאו םידמולה יגוחב הבורמ בל תמושת

 רואל אציו הז רפס לש שדחמ תספדהב חרט ,ןמרטוא םירפא

 .ביבא־לתב ,ט״שת תנשב

 ־טסואה :םימסרופמה םינברה ומיכסה ״להאה חתפ״ לע

 ,("לאיכלמ ירבד" ת״וש לעב) הזמאל ד״בא לאיכלמ ׳ר ,יאצבור

 גאלשדלוג לכימ לאיחי ׳רו ,השראוו צ״ומ ,םלבנרוה היחתפ 'ר

 .(ץפרעיש) ספעש ד״בא

 לע בתוכ יאצבורטסואה לאיחי ריאמ ,ר קידצה ןואגה

 ודועב ןה״ש ,ןייצמו "ןמזה ינואגמ ןואגה ברה" :רבחמה

 רוביח השע ,דיבע תיא אבר אנליאל תעכו ילצא דמל ובאב

 םהישרושב וירבד לכ ררבמ אוהו םינהכל תולבא ינינע לע אלפנ

 ."הלודג תלעותל היהיו

 המכב רבחמה ירבדב לפלפמ יאצבורטסואה ןואגה ןרמ

 ,היאר ןאכמו דפסה תלחתהב אבומ הז .הלא םינינעב וירבדמ

 .ויניעב םיבושח הז ודימלת ירבד ויה המכ דע

 ,ללוהמה ןואגה ברה" :הז ורוביח לע בתוכ ל״נה היחתפ ׳ר

 לכימ לאיחי ׳רו "םירומחה הרהטו האמוט ינינעב ול םיינרק

 ,תולהא תכסמב תורהט רפס הז ,תעדב רביחו" :בתוכ ל״גה

 תכלל תורשי תוביתנב ,תוריקחו םידומילה תוריבסמ םינפב

 ."תורודל םעבקלו תוליסמב

 .ל״נה יאזמולה ד״באה — ןואגל ותוא ןייצמ ןכ

 לע םישודיח ,(ד״סרת השראוו) "םקר השעמ" (ב

 הרותב ולדגכש ,רבחמה טלבתמ וב ,האירה תופירט תוכלה

 עדיבו ידוסי ןפואב תופירט ינינעב השעמל הכלהב ולדג םג

 .ףקיהה אולמב יללכ

 ליכמה ,(ו״סרת בוקרטעיפ) "תווצמה הלא" (ג

 רפס .תווצמה תיישע יכרדל רשקב תונוש תויגוס לע םישודיח

 יאצבורטסואה וברו ורומ :ןלהלד םינואגה תמכסהב רטועמ הז

 ;(״באוי תקלח״ לעב) קסנוק ד״בא עשוהי באוי ׳ר ;ל״נה

 ןייצמה ,ץלעקו הקנלורטסוא ד״בא יקסמילשורי םוחנ השמ ׳ר

 ץיוורוה שובייל הירא ׳ר ;"םשובה תגורע״כ רבחמה ברה תא
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 רבחמה לע ארוקה ,(תיחרזמה היצילאג) יואלסינאטס ד״בא

 דידי" וילע בתוכו "םירה רקועו יניס ללוהמה ןואגה ברה"

 ,(ןיזאלוומ ביצנה לש ונב) םילשורימ ןילרב םייח ׳ר ;"ישפנ

 ףירח ,ןואנה ברה ,זאמ ישפנ דידי דובכ" :וילע בתוכ רשא

 והיקזח םייח ׳ר ;"ויחאמ לודג ןהכ ,םירה רקועו יניס ,יקבו

 קצולפ ד״בא ץישביל לאקזחי ׳ר ;(״םכח ידש״ה לעב) ינידמ

 ׳ר ;(הרותה לע ״השעמהו שרדמה״ רפסה רבחמ) שילאקו

 ד״בא ןזור ףסוי ׳רו אנליווד שישיה צ״ומה ןהכה המלש

 תשלש ידי־לע .("יבאשטהתה יולעה" םשב עודי) קסניווד

 תודותו קהבומ ןדמל לש תמוסרפל רבחמה הכז ,ל״נה וירוביח

 .קסוטלופ תליהק וב התכז הז

 תוכלה לע (ט״סרת השראוו) "םינשו של םנ" (ד

 ישודיח םיפרוצמ הז ריביחל .תבש תכסמ לע םישודיחו הכונח

 דימת רשא ,ל״נה יאצבורטסואה וברו ורוממ םיאלפנ הרות

 .תידדה תינרות תובתכתהב ודמע

 — (ד״ערת ,השראוו) ״הרהט .דוקמ״ סרטנוק (ה

 ןואגה לש ותבושת ףוריצב ,הימימ תבזכמו תלחוז ,דוקמ רבד לע

 .קסניוודמ ןיזאר ףסוי ׳ר — םינברה ברו הרותה רש

 ¬ודיח ,(ב״פרת ,בוקרטעיפ) "תודעה תעובש" (ו

 .תועובש תכסמב — ״תודעה תעובש״ קרפה לע םיש

 ,וינב ידי לע רבכ ספדנש ,"םיטפשמה הלא" (ז

 רודמה ףוסב ,הז רפסב .ו״פרת תנשב ,רבחמה תריטפ ירחא

 שדקמה תיב ןיגב יכ ,רבחמה .ברה קיסמ ,"םיקוחה הלא"

 םרוקמשו םדא ידי לע אלו ומצעב ה״בקה ידי־לע הנביי ישילשה

 תעכ ונדמעב ,ךכב תדחוימ תועמשמ) לודגה ןידה תיב סנכתי

 םילשוריל וניכזשכ הבגשנה "םימיה תשש תמחלמ" רחאל

 .(לארשי ידיב תעכ איה רשא ,המילשהו תררחושמה

 ברה לש ורבק לע הבצחה

 .ל״צז ןמרטוא

 םעד ןופ רבק ןפיוא הבצמ יד

 .ל״צז ןאמרעטא בר
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 :ןמרטוא ברה לש ויצלח יאצוי

 .םימש תאריבו הרותב לודג ׳ד״יה רזעלא לאיחי :וינב

 ךינעה ךונח ;ל״ז ויבא ירפסל תורעהו תוהגה ונממ וספדנ

 םייח השמ ׳ר ןואגה ברה ןתח ,תולעמה לכב םלשומ ,ד״יה

 גלפומ ,המלש יכדרמ ׳ר !שטיוואשזערק ד״בא ,גרבניילק

 ףסוי ׳ר ונתוח ,ןמרטוא םירפא ׳ר ;האושה ינפל רטפנ ,הרותב

 ןילופ—השראוו ללוכ הנוממ ,גלפומ דיסח ,ןיגריוו םחנמ

 .םיתיזה רה לע דובכ ותחונמו םילשוריב

 םינמרגהשכ ,ש״ת תנשב השראוומ טלמהל הכז םירפא ׳ר

 היה .לארשי־ץראל םולשב עיגהו ,הב וטלשו ריעה תא ושבכ

 לש "להאה חתפ" תא רואל שדחמ איצוה ,רחוס ,ביבא־לתב רג

 .רטפנו הלח הנש ינפל .ל״צז קסוטלופד ןואגה ויבא

 ¬יעצ הבישי ינבל הרות ץיברמכ ,ןמרטוא ברה לש ותומד

 ויפוא רואית ןכו יטרפה ישיאה םבצמו םמולשל גאודכו םיר

 בטיה םיראותמ ,םיס מינו תודימב האנה ותנוכתו יליצאה

 .ז .צ עודיה שישיה ירבעה רפוסה ידי־לע הביחו הדהא ךותמ

 וידימלתמ דחא היה רשא ,(דנומ־לתב תעכ רג) גרבגייוו

 ׳החילס" וירופיס ינשב — ,(ןיניטסוגב) רבעשל ויקהבומ

 — ינשהו ״הפו םש״ וירופס ץבוקב — ןושארה ;״םייוג ןיב״ו

 קחצי ךורב ןואגה ברה

 ןואגהל ןב .קסוטלופ ינברבש ןורחא היה לטניול ברה

 ."םירפא תדיח" ת״וש לעב ל״צז אגרש םירפא ר״הומ קידצה

 ןוגה רבכ היהו הרותב לודג היה ,הנש 20 ול ואלמש םרט

 תב םע ןתחתה .הלודג ריע לש לודג להק להנל רשכומו

 ירחא .(קסנולפ י״עש) טטשיינ ריעד ד״בא המלש ׳ר קידצה

 ברל הנמתנ םירוהה ןחלוש לע תונוזמ לכאש םינש עשת

 הלילו םוי ,םילייח ריבגה םש .(שילאקל ךומס) קסלוקס ריעב

 הרהטבו השודקב היה הרותב ודומיל .אסריגמ הימופ קספ אל

 ל״נה רפוסה עדוי "םייוג ןיב" ורופיסב ."רבע רשא" ורפסב

 יסורה (ןיניטסוגב) םולשה טפושש ךיא ,יבבל רואיתב ראתל

 לש יתדה גיהנמה "בבושי" ׳ר ברה תא ריקוהל עדי ביידבל

 ומע חחושמ ,הזה ברה לש ותיב יאבמ היה .וז הרייע ידוהי

 הז יסור טפוש .היפוסוליפו תד תולאש לעו םלועה תויווה לע

 קבא אלל תויולג רבוד ,ךרד רשי שיא ןמרטוא ברהב האר

 ¬ודקה תידוהיה תרוסמה ןבו האנ ידוהי לש למסה שיא ,הפינח

 ברהל רזע ,םלועה תומוא ידיסחמ הז יסור םולש טפוש .המ

 .הונעב ויתואיגש ול ןקית םגו תיסורה ןושלה דומילב

 היה ,בתכבו רובידב תיסורה הפשה תעידיש ,ןייצל שי

 תיסורה ןילופב םיידוהי םינברל יתקוחתה חרכהה ןמ זא

 ברו ינחור־יתד בר דיקפת םיאלממ ויה רשא ,םהה םימיבש

 םידיקפת ינשש היסורו אטילבכ אלש .דחאכ ןוטלשה םעטמ

 םיתעל םלוא ׳םעטמ ברלו יתד ברל ;םיינשל וקלחנ הלא

 תחא תבב ונהיכ תיסורה ןילופבש תורייע המכבש הרוק היה

 רבד .םיימוקמו םיישיא בצמ־יאנת לגרל הזו ׳ל״נכ םינבר ינש

 לע ונתמישר ךשמהב אבומ הזש יפכ קסוטלופב םג הרק הז

 ."קסוטלופ תונבר"

 לטניול יולה רכשי

 ריעב .הרותב ותרובג חכו ולדג בור תא וניבה לכה אלש

 ריעב ד״באכ הנמתנ ךכ־רחא .םינש הנומש ברכ ןהיכ קסלוקס

 ,הנש 13 ךשמב םש ןהיכו (קבלצולוול ךומס) יוקד קסידב

 םשמ .םיערז תוינשמ לע "שאר תרטע" ורפס תא םיפדה םשו

 "רכשי ןורכז" רפסה סיפדה זאו ,קסוטלופ ריעב ראפ ןהכל רבע

 .דעומ תוינשמ לע ח״ב

 האושל דע) הנש הרשע שש ךשמ בר היה קסוטלופ ריעב

 אציו םיבר םידימלתב ריבכמל הרות ץיברה םשו ,(תיצאנה

 .ץראה לכ ברקב הלהתל ומש

 םיפדה ,הינשה תימלועה המחלמה ינפל ,ןורחאה ץיקב

 רבכ ויהו ,"תומש״ו "תישארב" לע ת״ודיח ,"קחצי תכרב" רפס

 "רבדמב״ו ,סופדב רדוסמ רבכ היה "ארקיו" שמוח) םיכרוכמ

 .(די בתכב ולצא תורדוסמ ויה "םירבד״ו

 ׳ותיב תא הבירחה ׳לכה תא הלבלב המויאה המחלמה םלוא

 םיארונ םירוסי לבס .ועגפנ שדוקה ירפס םירפסה םגש ןבומכו

 •וללה םירקיה םירבדה ןדבאב

 ריעמ תינברה ותיער םע זא דדנ המחלמה לבס ללגב

 ׳ר ג״הבכשר ןואגה ןכש םשש ,אנליוול עיגהש דע ,קסוטלופ

 וריעל אב לטניול ברה יכ ,ועמשב הז ןואג .ל״צז רזוע םייח
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 ץיבוניצ השמ

 ומכ ליחתהו תושעל לידגה ,הלודגה ותשלוח תורמל אוה יכ ,ןראתל ןיאש תוביבחבו הבהאב וינפ תא לביק דימ

 אוה היה יכ ,םירקבל םישדח ,הרות ישודיח שדחל שדחמ וכרע תא ריכהו ,םיבורמה וירפס י״ע םימיה רבכשמ ועדי

 .וימימ קספ אלש ,עבונה ןייעמכו רבגתמה ןייעמכ הנש ,המש ותבש ימי לכב לכו לכמ וב ךמתו הרותב ותלודגו

 .ל״צז .ד״שת ,רדאב ז״כ םויב רטפנ .יצחו

 םילשורי שדוקה ריעל עוסנל ריבכ ןוצר ול היה םלוא

 תשא ידיב הבתכנש ,"רבד חתפ" ,"םידחא םירבד" ךותמ) ׳ר ברה ב״ש לש ותולדתשה תודות ודיב הלע הזו ,א״בבות

 תכרב" רפסל לטניול הרש ייח הכרב תינברה ,חונמזו ברה .י״נ גרברבליז גילז לאוי

 .* (ה״ע .ו״שת םילשוריב שדחמ עיפוהש ״קחצי תינברה ותיער םע לטניול ברה עיגה םיבורמ םיסנ ירחא

 .(א״שת תנש ,חספ ברעב) שדוקה ריעל

 ."תוינקדצ םישנ״ב התנומת האר י
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 ךאש השמ לאפר

 ן7ו7וטלופ ויא םינבר

 קסוטלופ ןיא בושיי ןשידיי םעד ןופ גנולקיווטנא רעד טימ

 רעד זיא הליהק רעשידיי רעד ןופ גנוייטשטנא רעד ןוא

 ־אב רעטעפש רעד ,קגורט עלעשוהי ׳ר ןעוועג בר רעטשרע

 ־לופ ןיא בר ועוועג זיא רע .ןואג רענטוק רענעראוועג טמיר

 בר רעד ןעמוקעג זיא םיא ךאנ ןוא טייצ עצרוק א ראנ קסוט

 לדנוז ־!ונח ׳ר ןעוועג זיא בר רעטירד רעד .ןהאק רזעלא ׳ר

 ׳ר ןעמונראפ טאה לדנוז ׳ר ןופ ץאלפ םער .יקסנעזדארג

 רעסיורג א ןעוועג זיא עלהחמש ׳ר .ןייטשפע יולה החמש

 קפתסמה םיימש־ארי א ,הכלה ןוא הרות ןיא יקב א ,רענרעל

 ןעוועג זיא רע •עבטמ תרוצ ןייק טנעקעג טשינ טעמכ ,טעומב

 יניא עשיליהק ןופ ךיז טרעטייוורעד ,םלועה תויווה ןופ טייוו

 .םלוע רעקסוטלופ ןצנאג ןכרוד טבילאב ןעוועג ןוא סעגירט

 יד ןוא ךארפש עשיסור יד טנעקעג טשינ רעבא טאה רע

 טאה יז .בר סלא טקיטעטשאב טשינ םיא טאה טכאמ עשיראצ

 טמאטשעג טאה רעכלעוו ,םאהעב בר םעד טאטש ןיא טרינימאנ

 רעטעדליבעג ןוא רענעטירשעגראפ א ןעוועג ןוא עטיל ןופ

 ,גנורעקלעפאב עשידיי עצנאג יד ןוא רעבא הליהק יד .שטנעמ

 ןענאטשאב טייהרעמ רעקידנגיוועגרעביא ריא ןיא זיא עכלעוו

 טשינ ןוא טריראנגיא םיא טאה ,םידגנתמ ןוא םידיסח ןופ

 ־יווע יד ןריפ טפראדעג רע טאה טמא ןייז טיול .טנעקרענא

 טאה ןעמ רעבא ,ןטרובעג ןוא תונותח עשידיי יד ןופ ץנעד

 ןוא ןישודיקו הפוח ןביג לאז רע ןדנאוועג טשינ םיא וצ ריז

 ־יובעג יינ םעד םיא ייב ןבירשראפ טשינ הלימ תירב תעשב

 רעד ראפ טכעלטראווטנאראפ ןעויעג זיא םאהעב ברה .םענער

 ןייז ףיוא ןייז רתוומ טלאוועג טשינ ךיוא ןוא טכאמ רעשיסור

 רערעטיב א טלקיווטנא דיז טאה טאטש ןיא ןוא שזיטסערפ

 ןוא םלוע םענענאטשעגפא ןוא ןעמורפ םעד ןשיווצ ףמאק

 ־רעטנוא ףראד ןעמ .בר ןטרעלקעגפיוא ןוא ןטנרעלעג םעד

 טריפעג לעיציפא טשינ טאה עלהחמש 'ר שטאכ זא ,ןכיירטש

 םנטייוו רעד ןופ ןענאטשעג רע זיא טאטש ןיא תונבר םאד

 ףיט ןוא רעלעדייא ןא קידנעייז ׳רעבא ,ףמאק ןקיזאד םענופ

 רע ןעוו .הרותה ןויזב םעד ןופ ןטילעג ,שטנעמ רעזעיגילער

 עשטאד א ףיוא ךיז קידנעניפעג ,1905 ראי ןיא ןבראטשעג זיא

 ברה טאה ,(קסוטלופ ןוא וואקשיוו ןשיווצ) עוועינפ ןיא

 רעדיוו קידנלעוו טשינ ,טמא ןייז ןופ טרינגיזער םאהעב

 בר םעננאיזאק םעד ןשיווצ טקילפנאק םעד ןעלקיוורעדנאנופ

 הלוע ןוא ,הליהק רעד ןופ בר םעיינ ןלעוטנעווע םעד ןוא

 .לארשי־ץרא ןייק ןעוועג

 ןעמונעגנא זיא ןאמרעטא ןהכה ןאמפיוק םלושמ םייח ׳ר

 טאה טמאטשעג ; 1908 ראי ןיא בר סלא קסוטלופ ןיא ןראוועג

 ,רודה ןואג א ןעוועג זיא רע .עשראוו ייב עגארפ ןופ רע

 טפירש ןוא טראוו ןיא ךארפש עשיסור יד םאקלופ טשרעהאב

 ןעוועג ןוא שיסור ןיא םיליהת יד וליפא טצעזעגרעביא ןוא

 רערעג א ןעוועג זיא רע ."תבש גנוע" רפס םענופ רבחמ רעד

 רעד תעשב .ןבעל םוצ גנאגוצ םענרעדאמ א טימ רעבא דיסח

 רעייז רע זיא 1918—1915 וראי יד ןיא עיצאפוקא רעשטייד

 — טלאטשעג ןייז טאה ללכב .טכאמ רעד ןופ ןעוועג טצעשעג

 ־לקנוט א טימ ,סקווו ןלעטימ ןופ ,םינפ תרדה א טימ דיי א

 רעדניליצ א ןוא סעקשטנעה עסייוו טימ ,דראב רענעניטאש

 ־עקרונ א ןוא רעטופ םענעריוכט א ןיא ןוטעגנא ,פאק ןפיוא

 ןוא דובכ טקעוועג — לוויטש עקידעצנאלג ןיא ,רענלאק

 .ןעזנא

 רעד טמאטשעג טאה ןהאק רזעלא ׳ר בר ןטייווצ םענופ

 ןראוועג רטפנ זיא רעכעוו ,ןהכ עטנ שריה ׳ר הארוה הרומ

 זיא הארוה הרומ רעטייווצ רעד .ה״י ןט19 ןופ ףוס םוצ

 זיב ,קידנעטש טאה רע •דיסח רעקראוו א ,עשייפ ׳ר ןעוועג

 ןייז טימ ןוא ןענרעל םייב טגנערבראפ ,רעטלע ןפיט ןייז

 טקעוועג רבסה ןכעלטימעג ןוא דראב רעסייוו ,טלאטשעג ןכיוה

 ראי ןיא ןראוועג רטפנ זיא רע .ץרא־דרד ןוא דובכ ויז וצ

 .אב תשרפ ,1913
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 (אטנאראט) קישטמארבא עשוהי

 *רא> וסס עטצעל >ד ראפ ם>נבר רעקסוטלופ

 ,(קנורט היעשי) רענטוק עלעשוהי ׳ר ןואג רעסיורג רעד

 ליפ ןופ רבחמ ,טלעוו רעשידיסח רעשידמול רעד ןיא טנאקאב

 עבטוק ןיא בר ןראוועג זיא רע רעדייא — םירפס עשינבר

 ,קצאלפ ןיא ןריובעג .קסוטלופ ןיא בר ןעוועג רעירפ רע זיא

 רדח ןיא םיא ןבעגעגניירא ראי 3 וצ .(1821) א״פקת ולסכ

 ןעוו ."שמוח" ןענרעל ןביוהעגנא "ןמז" ןבלעז ןיא ךאנ ןוא

 ישודיח ןבירשעג ןיוש רע טאה ,ראי 6 ןראוועג טלא זיא רע

 טרעדנווואב דניק םלא ךאנ םיא ןבאה עקימורא עלא .הרות

 ענייז ץוחא .לכש ןפיט ןוא דנאטשראפ ןטיירב ןייז ראפ

 .דימתמ רעסיורג א ןעוועג ךאנ רע זיא ,ןטייקיעפ עשינואג

 ןלאנעמאנעפ א טימ ןעקנאשאב .םותי א ןראוועג ראי 13 וצ

 ןוא ם״ש ןיא יקב ןעוועג טנגוי ןייז ןיא ןיוש רע זיא ,ןורכז

 ייב "טסעק" ןסעגעג ראי 6 .טאהעג הנותח ראי 14 וצ .םיקסופ

 בר סלא ןעמוקעגנא ר״ת ראי ןיא .ןרעטע־רעגיווש ענייז

 רעטניוו זיב ןבילבראפ קסנערש ןיא .קסנערש לטעטש םעניא

 .ראי 3 ןבילבראפ טראד .ןיבמאג ןיא בר ןראוועג ואד .ז״רת

 ןעוועג ןיוש טייצ רענעי ןיא .עקראוו ןיא בר ןראוועג י״רת ןיא

 ג״ירת ראי ןיא .םינואג עטסערג יד ןופ רענייא םלא טנאקאב

 ןריובעג םיא זיא קסוטלופ ןיא .קסוטלופ ןיא בר ןראוועג

 םלא ןבילבראפ אד .סחנפ השמ ןוז רעקיצנייא ןייז ןראוועג

 ןיא טצעזאב ךיז קיטליגדנע ,א״כרת ,תבט .טייצ ראי 8 בר

 .הריטפ ןייז וצ זיב ןבילבראפ ןוא ענטוק

 תועושי" רפס טמיראב ןייז ןבעגעגסיורא ל״רת ראי ןיא

 ןואג רעוועשטאכאס רעד ךיז טאה רפס םעד ןגעוו ."לארשי

 יפיט ןייז טשינ ראג טייטשראפ טלעוו יד" זא ,טקירדעגסיוא

 לאצ רעייז סאוו ,םיגלפומ ראפ טמיטשאב זיא רע לייוו ,טייק

 ."קינייוו זיא

 ןעמאזוצ לארשי־ץרא ןייק ןעוועג הלוע ,ו״מרת ,רעמוז

 ןופ ,"היח שפנ" רפס ןופ רבחמ ,ןואג םעד רעווש ןייז טימ

 .שילאק

 ־קאד יד .ץראה ןפיוא ןראוועג קנארק ןכוסמ — ן״רת ןיא

 רעבא טאה רע .ןענרעל וצ טשינ ןטארעג םיא ןבאה םיריוט

 .טגלאפעג טשינ ייז

 א 12 ,ג״נרת ,זומת ה״כ ,יעסמו תוטמ תשרפ ,קיטנוז

 .ץיבוניצ .מ ,"קסוטלופ ינבר" :עז •

 ילודג עטסערג יד .ןראוועג רטפנ רע זיא ,טייצ־גאטימ ,רעגייז

 םעד וצ ייוו" :רעטרעוו יד טימ ןעוועג דיפסמ םיא ןבאה רודה

 ."גיהנמ ןייז ןראלראפ טאה םאוו ,רוד

 רענייא ,ןהכה רזסלא ׳ר םוקמ אלממ ןראוועג זיא םיא דאנ

 לעב רעד .ןיבר רעקצאק םענופ םידימלת־טפיוה יד ןופ

 — עיטסאניד רערעג רעד ןופ רעדנירג רעד ,״ם״ירה ישודיח״

 1791 ראי ןיא ,עשראוו ןיא ןריובעג .רבח ןייז ןעוועג זיא

 יד ןיא טנאקאב ןעוועג ןיוש רע זיא ראי 13 וצ .(א״נקת)

 .םיקסופו ס״ש ןיא יקב ,יוליע רעסיורג א יוו ןזיירק עשידמול

 זיא ,ןואג רעסיורג א ןעוועג זיא רע שטאכ ,רזעלא ׳ר

 ענעדישראפ יירד וצ ןראפעג זיא רע .דיסח א ןעוועג םדוק

 רעקצאק עלעדנעמ ׳ר וצ ,רעכסישפ םניב החמש ׳ר וצ :םיקידצ

 ."ם״ירה ישודיח" לעב םוצ ,רבח ןקילאמא ןייז וצ רעטעפש ןוא

 ןשטנעמ ליפ .םכח רעסיורג סלא טמיראב ןעוועג זיא רע

 .םינינע ענעדישראפ ןיא תוצע ןגערפ ןוא ןעמוק םיא וצ ןגעלפ

 .עוואקאמ ןיא :טעטש ענעדישראפ ןיא בר ןעוועג זיא רע

 .קסוטלופ ןיא ראי 12 ןוא קצאלפ ןיא ראי 10 ,וואשטאכאס

 (1882) ב״מרת ,ןושחרמ א״כ ,תבש ןראוועג רטפנ זיא רע

 .ראי 91 ןופ רעטלע ןיא

 טייצ רעבלעז רעד ןיא זא ,ןענאמרעד וצ יאדכ זיא בגא

 עטסנכייצעגסיוא יד ןופ רענייא טבעלעג טאה ,רזעלא ׳ר ןופ

 ,רעקסוטלופ ןמלז ׳ר סלא טנאקאב ,רוד ןייז ןופ תוליפת־ילעב

 ,קיזומ ןופ רענעק טיול) לוק םיז א טגאמראפ טאה רעכלעוו

 ןליפש ךיוא טגעלפ רע .(רענעט עטסכעה יד ןעמענ רע טגעלפ

 ־דימלת רענעעזעגנא א ןעוועג רע זיא ייברעד ,לדיפ א ףיוא

 טימ .הלילו םמוי ןענרעל טגעלפ .םיקסופו ס״ש ןיא יקב ,םכח

 טגעלפ רע .יורפ ןייז ןעמונראפ דיז טאה רחסמ םעד ןריפ

 רע .תוליפת ענעדישראפ וצ םינוגינ עשידיסח ןסאפראפ דיוא

 .רוד ןייז ןופ םיקידצ ליפ טימ טקאטנאק ןיא ןענאטשעג זיא

 ."*עלהחמש ׳ר בר ןראוועג זיא ןהכה רזעלא ׳ר דאנ

 תודמול ןייז ןופ ןלייצרעד ליפ טגעלפ ,םולשה וילע ,עטאט ןיימ

 א ,יקסנעזדארג לדנוז דונח ׳ר :בר ןעוועג זיא םיא ראפ **
 עשידיסח א םלא ,קסוטלופ ןכלעוו ןופ ,עטיל רעד ןופ ,"דגנתמ"

 .לטיבא טצנערגעגפא ךיז טאה ,טאטש
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 קסוטלופ ינבר

 ןופרעד ,טאטש ןיא טבילאב קראטש ןעוועג .תוקדצ ןוא

 .עלהחמש ׳ר ןעמאנ רענעגיוצראפ רעד

 בר־טאטש םלא ןעמוקעגנא זיא הריטפ סעלהזזמש ׳ר ךאנ

 .סקווו ןקירעדינ ןופ .ןאמפיוק ןאמרעטא םלושמ םייח ד ברה

 ןיא תואיקב ןייז ץוח א לייוו ,טאטש ןיא ןעזנא סיורג טאהעג

 טשרעהאב .ןסיוו ןכעלטלעוו ןסעזאב ךיוא רע טאה םיקסופו ס״ש

 עשידיי יד ראי ןדעי ןרעוושנייא םייב .ךארפש עשיליופ יד טוג

 רעד ןיא הרות רעד ןופ השרפ א ןענעייל רע טגעלפ ןטורקער

 ןראפעג טשינ ןוא לוש ןיא טנוואדעג .גנוצעזרעביא רעשיליופ

 ןענעוואד טגעלפ רע יוו ,ךיא קנעדעג ,דניק םלא .ןיבר ןייק וצ

 — עמיטש עקידנעגנילק עסיז א טגאמראפ .״דימע״ ןראפ

 20 יד ןיא .ינחור גונעת א ןעוועג זיא ןענעוואד ןרעה וצ םיא

 קיצפופ עכעלטע ןופ רעטלע ןיא ,ןבראטשעג םעצולפ — ןראי

 דיפסמ םיא ןבאה טעטש עקימורא יד ןופ םינבר ליפ .ראי

 רעד ףיוא טלעטשעגפא ךיז ייז ןבאה םידפסה יד ןיא .ןעוועג

 ־גנולצולפ ןטימ ןטילעג טאה טאטש יד םאוו ,הדיבא רעסיורג

 .בר ןטבילאב רעייז ןופ טיוט ןקיד

 בד רכשי ברה ןעוועג זיא קסוטלופ ןיא בר רעטצעל רעד

 ןופ ןענעיילפארא טנאקעג ןעמ טאה תודמול ןייז .לאטני־חעל

 םורפ .דומלתה םי ןיא טנאקאב ףיט ןעוועג זיא רע .םינפ ןייז

 יקב ןעוועג זיא רע יוו טקנופ ןוא ,רעשל ןיא ןעוועג רע זיא

 ןעוועג םינינע עכעלטלעוו ןיא רע זיא יוזא ,םיקסופו ס״ש ןיא

 ־סיורא טנאקעג טשינ טראוו שייוג א וליפא .טנאקאבמוא

 ןייק ןעמוק ןייז ראפ .םינבר עקיטייצראפ יד ןופ פיט א .ודער

 ןוא (ראי 8) קסלאקס ןיא בר ןעוועג רעירפ רע זיא קסוטלופ

 .(ראי 13 ,קעוואלצאלוו ייב) קסירב ןיא

 רעקסוטלופ יד טגאיעגסיורא ןבאה ש״מי ןשטייד יד ןעוו

 ענעפראווראפ ענעדישראפ ןיא ןפאלעצ ךיז ייז ןענעז ,ןדיי

 *ראפ טאה לאטניוועל רכששי ׳ר בר רעקסוטלופ רעד .תומוקמ

 ןט39 ןיא ןעמוקעגנא ןיב ךיא ןעוו .ענליוו ןייק שזא טלגאוו

 יאבג השמ ןופ ווירב א ןעמוקאב ךיא באה ,אבוק ןייק ראי

 ךעלסילשסיוא רימ טביירש רע ,(ןוז סעקשטינווילא יד עגייפ)

 ־רעטאמ ןרעווש א ןיא ךיז טניפעג רע זא ,לאטניוועל בר ןגעוו

 .ןציטשוצ םיא טעב ןוא ,בצמ ןלעי

 ןבילבעג רימ זיא ןשינעלגאוו ענייז ןופ גנאגסיוא רעד

 .* טנאקאבמוא

 יולה רכשי קחצי ךורב ׳ר ברה זיא םיסנ עסיורג דאנ •
 ןייק ,הרש ייח הכרב ,ןיציבר יד יורפ ןייז טימ ןעמוקעגנא לאטנוועל
 ־באווש עסיורג ןייז ץארט .(1941) א״שת תנש ,חספ ברע ,םילשורי
 עטשרע 2 ענייז .הרות־ישודיח ןעוועג שדחמ ץלא דאנ רע טאה ,טייק
 ןעוועג הכוז דאנ רע טאה ,"רכשי ןורכז" ןוא "שאר תרטע" :םירפס

 תוינשמ ףיוא) רפס ןטשרע םעד ;ץראל ץוח ןיא ןבעגוצסיורא
 ןיא — (דעומ תוינשמ ףיוא) ןט2 םעד ,קסירב ןיא — (םיערז
 הכוז טשינ טאה רע סאוו ,"קחצי תכרב" רפס ןטצעל ןייז .קסוטלופ
 ־סיורא זיא ,המחלמ רעד בילוצ ,תומילשכ ןבעגוצסיורא ןיילא ןעוועג
 ןיציבר יד ,יודפ ןייז ךרוד ,ו״שת ,םילשורי ןיא ןראוועג ןבעגעג
 ינבר" :עז) רפס םוצ המדקה יד ןבירשעג ןיילא טאה עכלעוו ,ה״ע
 ,םילשורי ןיא ןראוועג רטפנ זיא לאטניוועל רכשי ברה .("קסוטלופ

 .ל״צז .ד״שת ,רדא ז״כ

 !הפה שריה יבצ ׳ד

 .קסוטלופ ןופ ןהכה רזעלא ׳ר קידצ ןטנאקאב ןופ ןוז א

 א טימ שטנעמ א יוו טנאקאב ןעוועג טייהדניק ןייז ןיא ןיוש

 ׳ר ןיבר םוצ ןראפעג רעטאפ ןייז טימ ןעמאזוצ .חומ ןפראש

 ,רעקצאק עלעדנעמ ׳ר וצ — רעטעפש ןוא עכסישפ ןופ םענוב

 ןייז ראפ גנוטכא םיתג ןזיוועגסיורא םיא טאה רעכלעוו

 .תודמול

 לטעטש ןשידיי םענעעזעגנא םעד ןיא בר ןעוועג זיא רע

 .תובוט תודימ ענייז ראפ טבילאב ןעוועג זיא רע ווו ,שרעגז
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 םיקלא יאריו הרות ילודג לש תויומדו ם״יבוש ,ם״יצומ

 ןדיי עקיטכראפטטאג ןוא םינדמל ןופ ןטלאטשעג ןוא םיטחוש ,םינייד

 ארבערס השמ
 *ןייד עטנ שרעה

 ־םיטלופ יד יוו רעדא ,ןהכה לאכימ־לאיחי ׳רב ןתנ־יבצ ׳ר

 ןראוועג ןריובעג זיא ,ןייד עטנ־שרעה ,ןפורעג םיא ןבאה רעק

 ןיא ךאנ דימתמ רעסיורג א ןעוועג .(ז״טרת) 1856 ראי ןיא

 ןוא ןענרעל םוצ חומ ןפראש א טאהעג ,ןראי־טנגוי ענייז

 ןבאה ךרד־ירומ ענייז .החפשמ רעד ןופ לדנייש סאד ןעוועג

 לארשיב־לודג א ןסקאווסיוא ךאנ טעוו רע זא ,טגאזעגוצ םיא

 ירפ טאה רע .תונבר לש אסכ א ווו־ץעגרע ןעניישאב ןוא

 .ןטייצ ענעי ןיא ןעוועג גהונ ךיז זיא ןעמ יוו ,טאהעג הנותח

 רעמ ייברעד דאנ ךיז ןוא טסעק ףיוא ראי עכעלטע ןסעזעגפא

 ייווצ ןוא ןוז ןייא ,רעדניק יירד .ןענרעל םעניא טפיטראפ

 עלעקנאי ןעוו ,רעטעפש .ןריובעג םיא יורפ ןייז טאה ,רעטכעט

 בר ןטשרע םוצ ןעוועג רע זיא ,ןסקאוועגסיוא זיא רוכב רעד

 .עשראוו ןיא בר — ךאנרעד ןוא וואכארג ןיא

 ןציז וצ ןעוועג טרעשאב טשינ ןעטנ־שרעה רעבא זיא

 תומה־ךאלמ רעד ,הדובעו הרות ןיא ןייז קסוע ןוא הוולשב

 ןוא זיוה ןייז רעביא רעטאלפ א ןבעגעג לאמנייא טימ טאה

 3 טימ קידנביילב .יורפ עגנוי ןייז םיא ןופ ןסירעגקעווא

 .ןעמענרעדנאנופ ךיז טנאקעג טשינ רע טאה ,םימותי ךעלציפ

 טאה םאוו ,הרות־לוטיב ןופ ןטילעג ךס א םעד בילוצ טאה רע

 הרירב־תילב .דנאטשוצ־טנוזעג ןייז ףיוא טקריוועג טכעלש

 4 ךאנ ןריובעג ןוא לאמ טייווצ א טאהעג הנותח רע טאה

 .רעטכאט 1 ןוא ןיז 3 :רעדניק

 ־פיוא רע זיא ,ראי 29 קידנעייז טלא ,(1885) ה״מרת ןיא

 זיא׳ס .(הארוה־הרומ) ןייד םלא קסוטלופ ןיא ןראוועג ןעמונעג

 ןוא ץירא ןענעז ןשטנעמ .בוטש ענעפא ןא ןעוועג םיא ייב

 זיא ךיוא .הצע ןא טימ רעוו ןוא הלאש א טימ רעוו ;סיורא

 טאה רע םאוו ,םירוחב 15 טימ טנרעלעג ןוא ןסעזעג רע

 זיא ראי 15 .הארוה־רתיה וצ ייז קידנטיירגוצ ,ןבילקעגסיוא

 טאה גנורעקלעפאב השידיי יד .קסוטלופ ןיא ןייד ןעוועג רע

 טשינ ,טאטש ןיא טבילאב ןעוועג זיא רע .טאהעג ןרעג םיא

 .המכח ןייז ראפ ךיוא ראנ ,תונדמל ןייז ראפ ראנ

 ־בטכורפ החמש ךורב" :עז ,לטפאק קחצי ד ןייד םעד ןגעוו •
 .ארבערס .מ ,"םיוב

 ףיוא ןראוועג קנארק עטנ־טרעה זיא (1897) ז״נרת ןיא

 ,(1900) ס״רת ןיא ןוא טקנערקעגפא ראי 3 .הלחמ רערעווש א

 ־ילייה ןייז רעפעשאב םעד ןבעגעגרעביא ,ולסכ שדוח־שאר ןיא

 טאה ןורא ןייז .קיטיירפ םוא ןלאפעגסיוא זיא׳ס .המשנ עק

 — גאט ןבלאה ךאנ זיב ןוא לוש רעד ןיא ןגארטעג ןעמ

 ןטנפעעג א ייב רעמעלעב םעד םורא תופקה םיא טימ טכאמעג

 .םידפסה ןוא םיליהת ךעלטיפאק טימ שדוקדירא

 טלא ןהכה לאכימ־לאיחי ר״ב ןתנ־יבצ 'ר זיא ראי44

 ןראוועג ןטלאהאב זיא ןוא ןראוועג רטפנ זיא רע ןעוו ,ןעוועג

 ־קעווא ןעמ טאה רבק ןייז ףיוא .םלוע־תיב רעקסוטלופ ןפיוא

 ןריובעג ןענעז עכלעוו ,ךעלגניי יד ןוא להא ןא טלעטשעג

 ןרעטלע יד ןבאה ,הריטפ ןייז ןופ שדוח םעד ןיא ןראוועג

 שרעה ׳ר ,ןייד רעקסוטלופ םעד ,םיא דאנ ןבעגעג ןעמאנ א

 .ל״צז ,עטנ

 ארבערס השמ

 ןמלז־המלש ׳ר ,ונבו וקספיל באז יניס עוואוו ׳ד
 םיב״ושה ינושארמ דחא היה ,קסוטלופ דילי ,עוואוו ׳ר

 הנמתנ 18 ןב ותויהב דוע .ל״ז ,לאיתוקי ׳ר ובס ירחא ,ריעב

 רוניכב ןגנל םג עדי ,דאמ ינורשכ ןזח היהש הזמ ץוח .טחושל

 ינבמ אלש הלא ףא .םע ינומזפו הליפת ירבדל תוניגנמ רבחלו

 היה .ותליפת לאו ותניר לא עומשל ואבו והודביכ תירב

 .הליהקה תראפתל היהו ריעה ישנא לע ביבחו דאמ לבוקמ

 ־לעבכ עודי םג היה .תואנ תודימ לעבו היה לודג דיסח שיא

 .1900־ב רטפנ .רוגמ ר״ומדאה רצחב הליפת

 ,טחוש ןמלז :לכ יפב ארקנש ,ונב ,רקספיל ןמלז־המלש ׳ר

 היה .ויבא תובקעב ךלה רשא ,לודג דיסחו ןדמל היה אוה םג

 לצא הביתה ינפל רבוע היה םג םיתיעלו להומו ןזח ,טחוש

 .ל״ז "תמא תפש״ה ובר

 תסנכה־תיבב "תירחש" ללפתמ היה םיארונה םימיב

 ריעב לבוקמ היה ויבאכ אוה םג .שרדמה־תיבב — ״ףסומ״ו

 .םייחה יכרד תא ןיבהו עדי .היה ליצא שיא .תוירבה לע ביבחו

 הנמתנ ןכ ינפל .ותדלומ ריע ,קסוטלופב ב״ושכ ןהיכ הנש 31
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 םינדמלו ם״יבוש ,ם״יצומ

 ל״ז ב״וש רקספיל ןמלז־המלש 'ר

 13־כ ןהיכ םש (הקנלורטסוא זוחמ) ץינשימ הרייעב טחושכ

 .1931 *ב רטפנו 1866־ב דלונ .הנש

 .הכרבל םתרכז
 ריע ינב יפמ

* 

 ןמלז־המלש ׳ר ,ןוז ןייז ןוא טחוש עוואוו ׳ר

 זיא ,קסוטלופ ןיא .בעג ,רעקספיל באז יניס עוואוו ׳ר

 ןייז ךאנ ,טאטש ןיא םיטחוש עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג

 .ל״ז לאיתוקי ׳ר ןדייז

 ןעמונעגפיוא להק ןיוש םיא טאה ראי 18 טלא קידנעייז

 ,ןזח רעלופטנאלאט א ןעוועג זיא רע טאוו ץוחא .טחוש םלא

 םינוגינ ןעוועג רבחמ ןיילא ןוא לדיפ טליפשעג ךיוא רע טאה

 םיא ןגעלפ ןטסירק וליפא .ןוויטאמ־םקלאפ ןוא תוליפת ראפ

 רעסיורג א ןעוועג זיא רע .ןענוואד ןייז ןרעה ןעמוק ןוא ןצעש

 רערעג םעניא דומע ןראפ ללפתמ א םלא טסווואב ןוא דיסח

 יד ןוא טאטש ןיא ןעמונעגנא רעייז ןעוועג זיא רע .ףיוה

 .1900 ןיא .טשעג .טריצלאטש םיא טימ טאה הליהק רעקסוטלופ

 ןיא טאה׳מ ןכלעוו ,ןוז ןייז ,רעקספיל ןמלז־המלש ׳ר

 א דיי א ןעוועג זיא רע ריוא ,טחוש ןמלז :ןפורעג טאטש

 ןייז ןופ ןגעוו יד ןיא ןעגנאגעג .דיסה רעסיורג א ןוא ןדמל

 טגעלפ ,להומ ןוא טחוש ,ןזח ןעוועג זיא רע .עוואוו ,רעטאפ

 ־תפש" םייב רוביצ־חילש םלא ןענוואד ךיוא לאמ וצ לאמ ןופ

 .ל״ז "תמא

 ןוא לוש ןיא "תירחש" ןענוואד רע טגעלפ םיארונ םימי

 .עוואוו רעטאפ ןייז יוו ,רע ריוא .שרדמה־תיב ןיא — ״ףסומ״

 רעקסושל פ םייב טבילאב ןוא ןעמונעגנא רעייז ןעוועג ןיא

 ןענאטשראפ ןיא טסווועג .שטנעמ־לדא ןא ןעוועג זיא רע .להק

 ןייז ןיא טחוש ןעוועג רע זיא ראי 31 .ןבעל ןופ גנאג םעד

 ןעוועג ראי 13 רע זיא םעד ראפ .קסוטלופ ,טאטש־טרובעג

 .(טאיוואפ רעקנעלארטסא) ץעינישימ לטעטש םעניא טחוש

 .1931 ןיא .טשעג ןוא 1966 ראי ןיא .בעג

 .קנעדנא רעייז דובכ
 עשיטאטע ייב ןעמינעגפיוא

¥ 
 היה ,רעקסוטלופ עוואוו ׳ר הנוכמה ב״וש באז יניס ׳ר

 לכב סינטסיא היה .רוגמ יברה רצחב םיעודיה הליפת־ילעבמ

 ןויקנה ,רדסה תא בהא ,ונפוא לע רבד רבד עדי .םינינעה

 אצי אל תוקרבומ אל םילענבו םהוזמ ןוראוצב .הרהטהו

 .ודגב לע בבר אצמנ אל טעמכ ,הצוחה

 ונסח .רשב לעבו חכ־לעב היה יאקסוטלופה עוואוו ׳ר

 ולוכו האירב ותאיר ,תובחר ויפתכ .רפוש וכח לאו ןולאכ

 ימילו רוגב הביתה ינפל ללפתמ היה אוה .הרובג :רמוא היה

 ויה ולש םיכומנה םינוטה ףא .םישדח םינוגינ איבמ היה גחה

 ווגינב הליפת יעטקל שמתשהשכ םימעפל .שממ ירא תוגאשל

 קיתשה — ול רוזעל ,ןבומכ ,לחה (להקה) ״םלוע״הו ןשונ ןשי

 .קזחהו רידאה ולוקב םלוכ תא

 הזה רבדהו שדוקה לא ואובב עמשנ אל ולוקו ,וימי ףוסב

 .תע אלל המוד והודירוה
 ץיבוניצ .מ י״ע אבוה

 דבומה םיב״וש המכ לע תובתכה דבלמ :גנוקרעמאב — הרעה
 םיב״ושה רתי לע ףסונ רמוח םוש ונידיל עיגה אל — רפסב ןאכ תוא
 ,רעבדזופא ריאמ ,ר ,לדיי ׳ר ,לאפר ,ר :ומכ קסדטלופב ולעפו ויחש
 אלא ונל ראשנ אל ךכ םושמ .םירחאו סקופ קחצי-לארשי ׳ד ,הילדג 'ר
 .(דנה) החילסה םיארוקה ריעה ינב םעו דבלב םהיתומש תא םסרפל

 עכלעוו ,םיטחוש יד ןופ עקינייא רעביא ןעלקיטרא יד ץוחא
 ןייק ןעמוקאב טשינ רימ ןבאה — דוב ןיא טכארבעג אד ןרעוו
 ןבאה עכלעוו ,םיטחוש עקירעביא יד רעביא לאירעטאמדבאגוצ םוש
 ,לדיי ׳ר ,לאפר ,ר :יוו קסוטלופ ןיא קיטעט ןעוועג ןוא טבעלעג
 .ערעדנא ןוא סקופ קחצי״לארשי ׳ר ,הילדג ד ,רעוואדזאפא ריאמ ,ר
 ־טגפעדאפ ןטימ זיולב ןענעגונאב ןזומ ריז רימ ןלעוו רעבירעד
 ~טנא ,רענעייל יד ,ריע־ינב יד ייב ןטעב ןוא ןעמענ ערעייז ןכעל

 .(.דער) גנוקידלוש
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 רעגילק דוד

 וצ .עבשארפ ןיפ טמאטשעג טאה רעגילק בייל םייח ׳ר

 רע טאה רעטלע םעד ויא .םותי א ןראוועג רע זיא ראי 13

 'םירוחב ענעסקאוורעד טימ שרדמה תיב ןיא טנרעלעג ןיוש

 טלענקעגכרוד ייז טימ ןוא תופסות טימ ארמג םימכח ידימלת

 עשידמול יד ןיא םיא ןעמ טאה טלאמעד ןיוש .ם״במר ןרעווש א

 רעטסווואב רעד ."יוליע רעבשארפ רעד" :ןפורעג ןזיירק

 קחצי ךורב ׳ר ברה (רעקסוטלופ :ךאנרעד ןוא) בר רעוואנאי

 ,רעדניק ןייק טאהעג טשינ טאה רעכלעוו ,לאטניוועל רכשי

 ןסעזעג םיא טימ ןוא דניק ןגייא ןא ראפ ןעמונעגוצ םיא טאה

 .הנותח ןייז וצ זיב טנרעלעג ןוא

 ־גנאל ןוא דיסח רערעג רענעעזעגנא ןא ,ב״וש יכדרמ ׳ר

 גנוזייוונא רעד ךרוד טאה ,עוואקשיוו ןיא טחוש רעקיראי

 םעדייא ןא ראפ ןעמונעג ,ומצעבו ודובכב ויבר רערעג םענופ

 תיב־ןב רעקידנעטש1 א ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןבייל םייח ׳ר

 .לאטניוועל בר םייב

 ןוא תוטיחש טנרעלעגסיוא ךיג ךיז טאה בייל םייח ׳ר

 .עוואקשיוו ןיא םיטחוש־טפיוה יד ןופ רענייא ןראוועג זיא

 זיא ,קסוטלופ ןיא טחוש ןסיוועג א ןופ הריטפ רעד דאנ

 .טרא ןייז ףיוא ןראוועג ןעמונעגנא בייל םייח ׳ר

 ןסיורג א ראפ קסוטלופ ןיא טמשעג טאה בייל םייח ׳ר

 רועיש א גאט ןדעי טנרעלעג טאה רע .גלפומ ןדמל ןוא דיסח

 יד טימ — שרדמ ירפ רעד ןיא תבש עלא ןוא רעדניק טימ

 טגעלפ םיארונ םימי ןוא שדוח שאר־תבש .ןדיי שרדמה תיב

 ןטלאה ךיוא טגעלפ רע .ראכ א טימ "דומע ןראפ ןענוואד רע

 ןענוואד רע טגעלפ טכאנדצ־קיטיירפ .םלוע ןראפ "תושרד"

 .געט עקידעכאוו יד ןיא ריוא יוו ,"לביטש" רערעג ןיא

 תדוגא" ןופ רעריפנא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע
 •קסוטלופ ןיא "לארשי

¥ 

 ,ל״ז טחוש בייל םייח ׳ר ןופ יורפ יד ,רעגילק עלעטיג

 רעג>לק ב>>ל וב>>ח ׳ר
 (ל״ז רעגילק לאכימ דוד ןופ ןיז)

 ־סטוג ,טייקכעלרע ריא טימ קסוטלופ ןיא טסווואב ןעוועג זיא

 ןעוועג זיא ,טחוש לטאמ ׳ר ,רעטאפ ריא .טייקמורפ ןוא טייק

 ןיא זיא סאוו ,עדייז ריא .םכח־דימלת ןוא ןדמל רעסיורג א

 עלעסאי ׳ר ,ןעמאנ ןרעטנוא טנאקאב ןעוועג עשראוו ץנאג

 ישודיח" םעד ריאמ עשטיא ׳ר ייב טנרעלעג טאה ,לאטפאק

 .(ל״ז יבר רערעג רעטשרע רעד) ם״ירה

 ןיא עבאגפיוא עקיבלעז יד טאחעג טאה רעגילק עלעטיג

 עמערא ןפלאהעג טאה יז .עשאב הנח עמורפ יד סאוו ,קסוטלופ

 יצ ץראה םאד ,עקנארק וצ "ךעלכאי" ןגארטעג ,עכאווש ןוא

 ריא .ןאמערא םענעריורפעג א וצ דגב א ןוא "ןפאכרעד"

 זיב ןסעזעג יז זיא לוש ןיא .רעשל ןיא ןעוועג זיא טייקמורפ

 עכלעוו ,עשט׳הניד ,הדיחי־תב סריא ."השודק" רעטצעל רעד וצ

 ןעוועג זיא ,טסייג ןעמורפ ריא ןיא ןראוועג ןגיוצרעד זיא

 יד ןופ ןוא ןלוש־״בקעי־תיב" יד ןופ סרעדנירג יד ןופ ענייא

 .סנירעוט־ןעיורפ עש״הדוגא" עקיטרא

 רעגילק דוד

 קסוטלופמ "הליפת־לעב״ה — ןמלז ׳ר
 בונאכ׳צו ם״ירה ,קצוק ידיסח ידומעמ

 ־לעב .הרות ירדח לכב יקבו ןקמע ,גלפומ ןדמל היה אוה

 ךותמ ףאש ויתועידי לכ .הישותו עדמ רחוש ,היה "הלבק"

 תונוכת" ,"םיניע רואמ" ,"הביתל רהוצ" :ןוגכ ,םירשכה םירפסה

 אל העידיו היה קדקדמ .המודכו "היבוט השעמ" ,"םימשה

 ןמ יאקצוק דיסח היה אוה .הנוכתו ןובשחב ול התיה הטעמ

 םהיניב ,ם״יבלמה ירפס תא םג ןמוא היה וקיחבו םינושארה

 — המודכו וטאצול ח״מרל ןויזחה ירסס .״הצילמו לשמה״ רפס

 ירקי םירפס וב ׳ול היה לודג םירפס רצוא .ול ויה םיעושעש

 הסריגמ הימופ שפ אל הלילו םמוי .םירקי די־יבתכו תואיצמה

 ,הנטוקמ הל׳עשוהי ׳ר לש םידימלתה .םיברב םג הרות ץיברהו

 ןמלז 'ר לש רועישה תא עומשל םג וכלה ,קסוטלופב בר ודועב

 הלאש לכ לע בישהל המ דימת עדויה ,לודג ןעדי היהש

 הבש ,ול התיה הרוטקפונמ תונח ,עדי אל רוסחמ ."תיעדמ"

 ןמלז ׳ר בשחנ ותעשב .ותוא הסנריפו תרחוסה ותשא התיה

 .ןיפנא ריעזב הידפולקיצנאל םידיסחה יגוחו ויריכמ ןיב

 .םייר״ומדא תורצח רובע םינוגינ רביחו םיענ לוק לעב חיה

 םישדח םינוגינ תקפסאב ודיקפת .לילחו רונכב ןגנל םג עדי
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 םינדמלו ם״יבוש ,ם״יצומ

 .תועובשה גחל ןוגינו ,הגשה־שארל דחא ןוגינ :לודג היה אל

 תובורמ תונכה השע אלו התויב וילע הקיעה אל וז היעב

 םיארונה םימיל קידצה רצחל ועסנ ינפל םייתעשכ קר .ךכל

 תע" יכ ,ילקיסומה ודיקפת תבוחב שיגרה תועובשה גחלו

 אלו הביתכה ןחלשל בשי אל אוה ."הל תושעלו ותרות רפהל

 'בתכב ריינה לע ותבשחמ ירפ תא םושרל וחצמ תא טמק

 ,טטרושמ ןוילג ונוראמ ול חקל הז םוקמב .ול רז היהש םיותה

 ,"תויפיפ םע היה" ןורפעב וילע םשר ה״ר ינפל הז היה םאו

 ינפל םאו .שדח ןוגינ ול רבחל היה וילעש הליפתה איה

 הלא םירבד ינש) "תומדקא" ןוגנ וילע םשר — תועובשה

 ךרדב .(םירומאה םיגחה ינשב קצוק תליפתב חתפמ ינוגנל ויה

 ויה הלאו ,בתכה ךותמ ןוגנה לע ןמלז ׳ר רזח יברל ותעיסנ

 ויהו םשור םבורב ושע וינוגנ .הנשב הנש ידמ וקוח ינינע

 .םיינויגהו םיירטימס ,בטיה םירדוסמ

 וינוגנ תא רבחל ךישמה קצוקמ ילדנמ יבר תריטפ םע

 מ״ירה לש ותריטפ םע ךא .מ״ירה לש ותושארב רוג רצח רובע

 ׳ר לש רדנסכלאל עוסנל םוקמבו הרובחה ןמ דרפתנ רוגמ

 בונאכיצל ןמלז ׳ר עסנ מ״ירה לש ומוקמ אלממ היהש ,ךינעה

 תודיסחה ןמלז ׳רמ הלטינ בונאכיצב .םהרבא ׳ר קידצה ןואגהל

 קסוע היה .תמדוקה ולש הביבסה ןמ הקניש תיחקפהו הפירחה

 םוי דע הנש שמחו םירשעכ ותדובע רדחב המכחבו הרותב

 תלוזו ,םילכה לא אבחנ חיהו (.צ •מ :א״נרת ךרעב) ותריטפ

 ןיב הנשב הנש ידמ וצופנש "תויפיפ םע היה״ו "תומדקא״ה

 ףלוו באז יבר ידיסח ןיב םג וימי ףוסבו) בונאכיצ ידיסח

 םשמו (דידיכ אלא דיסחכ אל ,ןמלז ׳ר וילא עסנש ,בוקירטסמ

 הנטק ונממ שיא עדי אל — ןילופ ידיסח תוצופת לכל

 .הלודג וא

 רומאכ .םיקסופו ס״שב יקב ,ירפס אלמ אנצ היה אוה

 ומצע תא חיכשהל בהאו ריש ילכב םג ןגנל ןמלז ׳ר עדי

 'ביבח ונב וילע תומב ול הרקש ןוסאה ירחא םרב ,הניגנב

 רתוי ומצע עיקשה הז םוקמבו ,ןוגינה ילבב שופתל לדח וייח

 בושטאכוסמ םהרבא 'ר ןואגהל היה קוח .הרות לש הדומלב

 ,קסוטלופל הכומסה קסלשאנב תונברה אסכ לע בשוי ונדועבו

 העשבו "לטינה" םויל הנשב הנש ידמ ןמלז ׳ר תא חראל

 יללכ םהרבא ׳רל הרוה ןמלז ,רו דומילמ םיקיספמ םידמולהש

 דומלל םהרבא ׳ר היה ארי יכ ,הנוכתו ןובשח טעמו קודקידה

 םעו ויניעב םידושח ויה םלוכש םירפסה יפמ קודקידה יללכ

 .עשעתשה ןמלז ׳ר

 ,בונאכיצמ קידצה תריטס ירחא ,היה סונא וחור תרומל

 אל דחא שיא ףא .קסוטלופבש ירוגה םידיסחה תיבב ללפתהל

 ןרקב דמע אוה .םירבד ומע ףילחהל לכוי רשא ,םש ול היה

 .וחורל ויה אלש יפ לע ףא ,םירבד עמשו האר ,תיוז
 : ״ןילופב םיקידצה תורצחב הרמזהו הרישה,,)
 (4 ןוילג ,1907 ״םלועה״ב ,םיובנריב .נ .א

 ץיבוניצ השמ י״ע אבוה

 ץיבוניצ השמ

 קסוטלופמ ןהכ ליווניי? לאומש סחנפ דבכנה

 אלממו השראווב ןושאר־צ״ומ היה ןהכה םהרבא ברה ויבא

 לאומש סחנפ לש ויבא יבא .ל״נה הליהקה לש ד״בא־ברה םוקמ

 ףוסבו בוקאמ ,קסוטלופ ד״בא ןהכה רזעלא ןואגה ברה היה

 ינבר תמישרב דחוימ רמאמ וילע ונדחיי) בושטאכוסב — וימי

 .(קסוטלופ

 ץוחמ םג םוסריפ ול הנק ןהכ ליוונייז לאומש סחנפ ׳ר

 לע "תועושי סוכ" רפס רוביח םע וירוגמ ריע קסוטלופל

 — תואיצמ ירקי םישוריפו תועובשו אמק־אבב תותכסמה

 האמ .טדאטשרעבלאה ד״בא ףירח שריה יבצ ׳ר ןואגהל

 ןרקב חנומ ל״נה ןואגה לש הזה די־בתכה היה הנש םינומשו

 ב״סרת תנשב ותוא סיפדהו קסוטלופ שיא אבש דע תיוז

 .השראווב

 ןואגה תודלות תא רואל־איצומה ףריצ הז ךרע־רקי רפסל

 ןוזלכימ לאקזחי יבצ ׳ר ןוירוטסיהה ברה ידי השעמ ,רבחמה

 רמוח ליכמה ,(השראווב יתליהק צ״ומ כ״חא) קסנולפ ד״בא

 .הנש םישימחו םיתאמ ינפל ןילופב תונברה תודלותל בושח

 ׳ר ןיסחויה תלשלש גלפומה ךרבאה הז רפס תספדהב עייס

 ןתח) רנילרב שיבייל םהרבא ׳ר דיסחה דיגנה ןב ךינה לואש

 לעב ,בוקרטעיפו שילאק ד״בא סקאוו רזעלא םייח ׳ר ןואגה

 ־רחא ספתנ הז ךרבא .רבחמה לש עזגמ — (״היח שפנ״ ת״וש

 היה הלוגסה ידיחימו קהבומ יאקיתמתמכ ןייטצה .הלכשהל ךכ

 ¬ינואב הקיטמתמל רוספורפ לש דיקפת ךכ־רחא אלימ :הזב

 .תיאמצעה ןילופ תפוקתבש תיאשראווה הטיסרב

 ובס רפס תספדהב הברה םג קסע ןהכ לאומש סחנפ ׳ר

 .ןהכה "קארהמ ישודיח"
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 ץ י בו נ י צ השמ

 םיובנריב .ב .א ירבעה רפוסהו ןזחה
 ידיסח תחפשמל קסוטלופב דלונ םיובנריב רעב םהרבא ׳ר

 ידרח ךוניח לביק ונב .ןדמלו דרח ידוהי היה ויבא .קצוק

 ("לביטש") קצוק ידיסח תיבבו הרייעבש "םירדח״ב קהבומ

 היהנ .ןתחתמ ז״י ליגב .יארוג םידיסח תיבל ב״חא ךפהנש

 הדוהי ׳ר ןרמ לצא) רוגב יר״ומדאה "ןחלש״ה לש ררושמל

 לעב ריאמ קחצי ׳ר ןואגה לש ודכנ ,"תמא תפש״ה לעב בייל

 .(וז תיר״ומדא תלשוש לש הדסיימ ,"ם״ירה ישודיח"

 ךכל רסמתיו הקיסומל ךשמנ ריעצה ךרבאה לש ובל

 הרשיי אל וז תוגהנתה .תועיבק רתויב ךכ רחאו יעראב םדוקמ

 בוש ט״י ןב .טג ול ןתיו — ינוציקה דיסחה ונתוח יניעב

 היהנ 1890 תנשבו תיתד הקיסומלו תונזחל רסמתה .ןתחתמ

 .(קצולפ ךלפב תיזוחמ הרייע) ץינשורפב טחושו ןזחל

 רותב הנמתנו ץינשורפב ותרשמ תא בזע 1893 תנשב

 (לתוש עשטייד) שדחה ינרדומה תסנכה תיבב ישאר ןזח

 םיסומינו שדח םלוע וינפל האור אוה ןאכ .בוחוטסנ׳צבש

 ,הקיסומב םלתשהל תורשפאה ןאכ ול הנתינ .ירמגל םירחא

 ¬ישרו םירקחמ ,םירמאמ םסרפ םירפוס טעב םג ןנוחמ ותויהבו

 .םינמרג־םידוהיו םירבע םיפסאמב הז אשונ לע םיפלאמ תומ

 םינזחל רפס־תיב םיובנריב רעב םהרבא חתפ 1906 תנשב

 תונזח ויכינח ברקב שירשהל ץמאתהו בוחוטסנ׳צב תונזחלו

 וכנוח םנמאו .תיללכ תיאקיסומ הלכשה םע דחיב תיתרוסמ

 וליפא ויהנ םהמ המכש ,םינזח תורשע הז רפס תיבב ולצא

 .הקירמאו הפוריא יכרכבש תורפואב םיעודי םירמז

 ־תיבב ןשרדל םיובנריב היהו תונזח תונש ג״י ירחא

 יתינכתו ירוטיר הבוג לע ודמע וימואנו ויתושרדו תסנכה

 לביקש םייסיסבה םיינרותה וידומיל :ךכב ול ורזע .הובג

 ריע קסוטלופבש יארוגה "לביטש״הו שרדמה תיבב תוריעצב

 ברה לש ויפמ ותעשב עמשש םיינרותה וירועש ןכו ותדלומ

 הרייעב ד״בא בר ותויה תע ,טראביורג שירעב רכשי ןואגה

 תונבר — ךכ רחאו ץלדש תונבר לביקש ינפל) ץינשורפ

 .(ןידנב

 ןזח דיקפת יולממ רעב םהרבא ׳ר רטפתה 1913 תנשב

 הדשב וירקחמב ךישמה םש .זדולב רוגל רבעו בוחוטסנ׳צב

 "עמיטש םינזח" םשב ןוחרי םש דסי ףאו תיתדה הקיסומה

 ונותעב םסרפ תונזחה הדשב וירקחממ המכ .("םינזחה לוק")

 ןייצל שי דוחיב •תורחא תוידוירפ תויתורפס תומבבו ל״נה

 ןועובשב ם״רת תנשב םסריפש ןכותהו ףקיהה תבר ותמישר

 .(ןלקב זא עיפוהש) "םלועה" ירבעה

 1922 רבמבונל 11־ב רטפנ םיובנריב רעב םהרבא ׳ר

 אוהו .בוחוטסנ׳צ םדוקה ורוגמ ריעב הרקמב ותויהב (ג״פרת)

 השראווב תידוהיה תונותעה .הנומשו םישימח ןב קר זא

 הקירמאב םיאשידייח םינותעה ןכו (דועו "טנעמאמ ,"טנייה")

 םרת רשא ,הז יאקיסומ ןזח לש ורכזל הכרעה־ירמאמ ומסריפ

 .לארשיב תיתדה הקיסומה חותיפל תובר

 ץיבוניצ השמ

 ארבערס השמ

 עשידיסח יד ןופ ענייא ראפ טנכערעג ךיז טאה קסוטלופ

 שוריפב םע ןעמ טאה םיתבש יד ןיא .עשראוו םודא טעטש

 עשידיסח יד ןעוועג טלאמעד ןענעז לופ לייוו ,ןעז טנאקעג

 ־צאווטא ,רענימיזדאר ,רערעדנאסקעלא ,רערעג ןופ ךעלביטש

 טימ םידיסח רעקצארעס ןוא רעקסירט ,רעוואנישמא ,רעק

 ןעלטראג ענעדייז ,ןעלפאק ענעטעמאס ,סעטאפאק ענעסאלטא

 ייז זיא דמערפ .תורטע ענרעבליז טימ םיתילט ענעלאוו ןוא

 ןיא ייס ,חסונ רעשידגנתמ־שיווטיל רעטלאק רעד ןעוועג

 קסוטלופ ןיא קידנבאה טשינ רעבא .ןענוואד ןיא ייס ןענרעל

 טלדנאהעג ייז ןבאה ,רעגייטש ןשידיסח ןטיול הבישי ןייק

 רעבירא טשינ ןאק׳מ זא" ,לטרעוו־סקלאפ ןטימ גנאלקגייא ןיא

 דנאפלעה קחצי ׳ר
 (הבישי שאר)

 הלילחו םח לאז קסוטלופ רעדייא .ה.ד "רעטנורא ןעמ זומ

 ...עשיווטיל א ןייז ןיוש לאז אט ,הבישי א ןא ןצנגניא ןביילב

 טאה שרדמה-תיב ןשיטאטש ןיא ןעוו ,ןאד ןעוועג זיא סע

 רעקדראוואנ יד ןופ "עקדעיווזאר" עטשרע יד ןזיוואב ךיז

 ןיא טמארעגנייא םינפ א טימ ןאמרעגנוי א ןופ טלאטשעג ןיא

 פאק ןפיוא עפאילש עצראווש א ןיא ,לדרעב ץראווש־קיכעפ א

 יד ףיוא .עטאפאק עקידלטרעפ יירד רעלעקנוט א ןיא ןוא

 טאה רע ןעוו ,בירעמל־החנמ ןיב ,רעמעלעב םענופ רעטערב

 רע טאה ,טארעפער־השרד ןקידרעייפ ןטשרע ןייז ןטלאהעגפא

 ןבאה ליומ ןייז ןופ .םלוע םעד ךיז וצ טדימשעגוצ דיילג

 .םילשמנ טימ םילשמ ,ל״זח־ירמאמ רעיש א ןא ןטאשעג ךיז
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 םינדמלו ם״יבוש ,ם״יצומ

 ,שרדמה־תיב ןרעביא טרעלאקעג ךיז ןבאה דייר עקידלרעפ

 ןשיווטיל םענעמונעגנא ןוואבראקס שיפיצעפס א טימ טיילגאב

 יעקאלפ ןצראווש א טימ טצנאלגעג ןבאה ןגיוא עגייז .ןוגינ

 ןופ ייס ןעוועג ןעמ זיא טפושיכראפ .פארא רעמעלעב םענופ

 טרא ןייז ןופ ייס ׳ןעזסיוא םענטארוקא ,ןכעלנעזרעפ ןייז

 דימ טשינ ןוא ןענאטשעג ןוא ןענאטשעג יוזא טלאוו׳מ .ןדער

 .ןדעה וצ םיא ןראוועג

 א .ןאמרעגנוי רעקיזאד רעד ןעוועג זיא דניקטיוו ללה ׳ר

 טרעדנאוועג .תובישי־״ףסוי־תיב" רעקדראוואנ יד ןופ חילש

 ןעניפעגוצסיוא ידכ ,ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא רע טאה

 רעזעיגילער רעד ראפ תובישי ןעדנירג ןאק׳מ ווו ,תומוקמ

 .לאווק־חרות םענופ ןסירעגפא ןרעוו טשינ ןלאז ייז ,טנגוי

 ןופ הבישי־שאר רעקיטנייה רעד ,דניקטיוו ללה ׳ר ברה

 טאה ,ביבא־לת ןיא הבישי־רסומ רעקדראוואנ רעשיווטיל רעד

 טיירגעגוצ ןוא טרעקאעצ א ףיוא העירז יד ןפראוועג ןאד

 ןראוועג טעדנירגעג זיא טייצ רעצרוק א ןופ ךשמ ןיא ןוא דלעפ

 דפיוא ,"ףסוי תיב" הבישי־רסומ רעקדראוואנ א קסוטלופ ןיא

 ןוא ןואג ןטסווואב וכעד ,(ץיברוה) לזוי ףסוי ד ןופ ןעמאנ

 לארשי ׳ר ןופ רעגלאפכאנ ןוא רסומ־לעב ןסיורג םעד ,םכח

 .רעטנאלאס

 ,דנאפלעח קחצי ׳ר ןראוועג טקישעג זיא הבישי־שאר םלא

 ׳ר ןזיירק רעקדראוואנ יד ןיא ןפורעג םיא טאח׳מ יוו רעדא

 .טאטש־ןריובעג ןייז טיול ,רעמינאלס קחצי

 ןא טימ ןדמל רעסיורג א ןעוועג זיא דנאפלעה קחצי ׳ר

 רע טאח קילב ןטימ .ןיזפראש טימ לופ ,חומ ןשיטילאנא

 ןצאשוצפא םיוראפ ןופ טסווועג ןוא םידימלת ענייז טנעקרעד

 ידימלת עטלייצעג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .םענייא ןדעי

 רעלארטנעצ רעד ןיא טנכערעג ךיז טאה׳מ עכלעוו טימ ,םימכח

 ־אווש רעד ןעוועג זיא רע .תובישי רעקדראוואנ יד ןופ גניטייל

 ןואגה ברה ,הבישי־שאר רעקאטסילאיב ןטסווואב ןופ רעג

 רעקדראוואנ רעד ןופ שאר םענופ ריוא ןוא ןיפאי םהרבא ׳ר

 בר ןטנאקאב םעד ,רענאקסיצוארפ ףיוא ,עשראוו ןיא הבישי

 .רערימ םהרבא ׳ר ןואג ןוא

 שטנעמ רעטסנרע ןא רעייז ןעוועג זיא דנאפלעה קחצי ׳ר

 עטמולחראפ־בלאה ׳עצראווש־ןיורב ןוא ןרעטש ןשינדמל א טימ

 ־תיב ןרעביא טריצאפשעגמורא רע טאח טכארטראפ ףיט .ןגיוא

 יד ןיא טקעטשראפ טנעה יד ,טנאוו וצ טנאוו ןופ שרדמה

 טגנאלאבנא ,ןטנוא ןופ לאמ בור׳ס ,טנראפ ןופ לאמ א ׳לברא

 ־געעג םיא ןבאה םאוו ,תונויער יד ןופ ןוא גנומיטש רעד ןופ

 יד רע טאה ,ןענרעל ןיא טכארטראפ ןעוועג רע זיא .טרעב

 ־ראפ ןעוועג רע זיא ,ןטנוא ןופ טקעטשראפ ןטלאהעג טנעה

 טנעה יד רע טאה ,סעומש־רסומ א ןטיירגוצ טימ ןעמונ

 חומ רעקיניזפראש ןייז .טנראפ ןופ לברא יד ןיא ןטלאהעג

 שרדמה־תיב ןרעביא קידנעייג .טעבראעג ךעלרעהפיואמוא טאה

 טימ תותכסמ טשימעג ןורכז ןייז ןיא רע טאה ,קירוצ ןיא ןיהא

 עלעטש עראלק טשינ א ייב ךיז טלעטשעגפא ןוא םישרפמ

 ןא וצ ךפיה רעד טקנופ ןעוועג זיא םאוו ,אתכסמ ןייא ןיא

 טזומעג טאה רע םאוו ףיוא ,אתכסמ עטייווצ א ןיא טרא

 הישק רעדעי ןוא המימת ׳ד תרות" לייוו ׳ץורית א ןעניפעג

 ."...ןרעוו טרעפטנעראפ זומ

 ןיא טרעביפעגכרוד טאה רע עכלעוו ,תובושתו תולאש יד

 טכאנראפ קיטשרענאד ןדעי רע טאה ,העש עכעלטע ןופ ךשמ

 ־אטשעג ןענעז עכלעוו .תותיכ ערעכעה יד ראפ טרזחעגרעביא

 זיא רע ןכלעוו ףיוא ,רעדנעטש םעד םורא זיירק א ןיא ןענ

 ןופ לופלפ רעד" ןפורעג ןעמ טאה םאד .טראפשעגנא ןעוועג

 ,אתכסמ רעד וצ תוכייש א טאהעג טאה רע לייוו ,"ךאור רעד

 רעד ןופ ךשמ ןיא טנרעלעג ןבאה םירוחב־הבישי יד םאוו

 ןוא לופלפ םעד טלעפראפ טשינ לאמנייק טאה רע .ךאוו

 א טימ ןעמוקעג רע זיא ,טליקראפ ןעוועג זיא רע ןעוו וליפא

 אזא ןופ ןבאה םידימלת יד .זדלאה םעד ןדנובעגמורא לכיט

 םעד טפראשעג טאה םאד לייוו ,"רעגניפ יד טקעלעג" לופלפ

 ןוא ןייז וצ שדחמ ,ןטכארט ןיילא וצ טגערעגנא ךיוא ןוא חומ

 .תוחוכ ענעגייא טימ ןרעפטנעראפ וצ ייז ןוא תוישק ןכוז

 — ןעמונראפ ראי ץנאג א ךיז טאה דנאפלעה קחצי ׳ר

 ־דיוועג רע טאה טייצ קיצניוו רעייז .ןענרעל ןטימ — רקיעב

 ־רעביא ןעמונראפ ךיז טאה םעד טימ .ןסעומש־רסומ ףיוא טעמ

 זיא רעכלעוו ,רעקנעלארטסא לרעב ,רעגאווש ןייז טפיוה

 א טימ לדיי רעקיסקיוועגניילק א .הבישיה להנמ רעד ןעוועג

 טשינ רע זיא ןדמל רעסיורג ןייק .זאנ רעגנאל א ןוא לכייב

 ןופ טפיוהרעביא ,דומלת ןיא רענעק רעכאווש א ראג ,ןעוועג

 :יוו םירפס־רסומ ןיא טלבירגעג ראנ ךיז טאה רע .םישרפמ

 "הנוי ונברל הבושתה רעש" ,"תובבלה־תבוח" "םירשי־תליסמ"

 ןרזחרעביא סאד טגעלפ רע .םדאה־תוגרדמ ןעצ יד ןיא ןוא

 רעייז .םירוחב־הבישי יד ןופ תוחומ יד ןיא ןלענקניירא ןוא

 גנאל ךיז ןוא ןעמוקקירוצ ,"תויקנ" ןפיול רע טגעלפ טפא

 זיא לטרעוו טבילאב ןייז .רויכ םייב טנעה יד ןשאוו גנאל

 יצרעד בייחמ זיא "טרא ןפיוא" ןענרעל חסונ רעשיווטיל רעד •
 :א ,טגאזעג טרעוו בגא .ןביילברעביא טשינ לאז קפס םוש ןייק זא
 א ,לשמל יוו רערעטשונ ןוא קינדשח רעמ עבטב זיא קאווטיל א
 ־אעגא בילוצ ןייז רשפא םאד לאז .רערעדנא ןא רעדא רעשילייפ
 ־ראפ ריא ראפ 2 ןשיווצ טקעטשעג טאה עטיל םאוו ,םרוג ןשיפארג
 קידנעטש ןבאה עכלעוו ,דנאלסור ןוא דנאלשטייד :תונידמ עקיטכעד
 טזאל קינדשח א זא ללכ א זיא׳ס ןוא ...ריא ףיוא גיוא ןא ןפראוועג
 גנאל יוזא טרעטשונ ןוא טכוז ,טשראפ .ןדערראפ טכייל טשינ דיז

 .(.דער) סעפע וצ דיז טעוועטנורגרעד רע זיב
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 ארבערס השמ

 רעמ טינ ךאד זיא ץטנעמ א ?ץטנעמ א זיא םאור זא" ןעוועג

 ..."קינטעמס א יוו

 ,קחצי ׳ר ,הבישי־שאר רעד טאה ראי ןיא שדוח ןייא רעבא

 ־רסומ ענייז ןיא דייר ןוא ןעקנאדעג יד טימ טרעביפעג שממ

 ןעוו ,לולא שדוח־הבושת םעניא ןעוועג תא סאד ןוא ןסעומש

 רעד טגעלפ שדוח םעד ןיא ."טרעטיצ רעסאוו ןיא שיפ א"

 שפנו בלב םירפס־רסומ יד ןיא ןפראווניירא ךיז הבישי־שאר

 ־תוררועתה א ןענעדראנייא רע טגעלפ םטכאנ וצ תבש ןדעי ןוא

 טעומש ןייז טימ .שרדמה־ת־ב ןיא הבישיה ינב יד ראפ טנווא

 ,םיאורב עקידעבעל יד הבושת וצ טקעוועג ראנ טשינ רע טאה

 ־תיב םעניא םממוד יד וליפא זא ,טכודעג דיז טאה םע ראנ

 יוו ןדיינש טאוו ,דייר־רטומ םקהצי ׳ר ןיידא ןפאז שרדמה

 .םירביא ח״מר עלא סרעסעמ טימ

 טזאלראפ ןבאה םיללפתמ עלא ןעוו ,"הלדבה" ךאנ דלאב

 ןשטנווועג ןטייווצ םעד טאה רענייא ןוא שרדמה־תיב םעד

 ,הבישיה ינב יד ןבילבעג זיולב ןענעז םע ןוא "ךאוו עטוג א"

 םענרעצליה םייב טלעטשעגקעווא ךיז הבישי־שאר רעד טאה

 עקידנענערב יד ווו ,דומע םייב ןענאטשעג זיא טאוו רעדנעטש

 ןטימ שדוק־ןורא ןבעל "יתיוש" םעד ןטכיולאב ןבאה טכיל

 ןספעש יוו טעילוטעג ךיז ןבאה םיא םודא .תכורפ םענעשולפ

 ןעמ .להנמ ןטימ ןוא םיכירדמ יד טימ םירוהב־הבישי עלא

 ןוא ערטקעלע יד ןוא טכיל עקידנענערב יד ןשאלעגסיוא טאה

 ־יטש עשיטסימ א טשרעהאב ןדעי טאה שינרעטצניפ רעד ןיא

 םענעגייא םענופ ןפאלק םאד טליפעג ראנ טאה ןעמ ,גנומ

 תובשחמ ענייז ןיא טפיטראפ ךיז טאה רענייא רעדעי .ןצראה

 ןטינשעגכרוד טאה םעצולפ .ראי םעיינ םענופ לעווש ןפיוא

 ־תב א יוו ,ןקחצי ׳ר ןופ לוק ענאטאנאמ םאד טייקליטש יד

 רסומב קזחה !ייא ייא ייא ייא •,ייא ,ייא ,ייא״ :ןטייוו ןופ לוק

 ..."ףרת לא

 דבעצ יד טאוו ,תד רעשידיי רעד ןגעוו טדערעג טאה רע

 ןגעוו ןוא יז ןעגנילשראפ ןליוו ןזייב ןופ םעלאווכ עטעוועש

 זיא טאוו ,גנובייהרעד רעשילאראמ רעד ,רסומ עלעטיב םעד

 ונובר רעד ןוא .םי ןטזיורבעצ םעניא קירטש־םגנוטער א יוו

 ,הירצונ ףרת לא רסומב קזחה :זדנוא וצ טיירש םלוע לש

 רימאל רעבירעד :יוזא רע טאה טקידנעעג ןוא /ךייח איה יכ

 ."!ךינפל ונאטח ונכלמ וניבא" תוחוכ עלא טימ ןעיירשסיוא

 רעד ןיא טכליהעגפיוא ןבאה רעזדלעה 80 רעביא ןופ ןוא

 ןבאה םידימלת יד ״!ךינפל ונאטח ונכלמ וניבא״ טכאנ רעליטש

 ןגיטשעג ןענעז תולוק ערעייז ןוא ןשרד ןטימ טגאזעגטימ

 עשלמיה יד ןיא טפאלקעגנא ןבאה ייז זיב ,רעכעה ןוא רעכעה

 ...ןרעיוט

* 
 ןבאה םידיסח עטטנסיבראפ יד וליפא טאוו םעד ץארט

 םאד זא ,קידנטכארט ,הבישי־רסומ א טימ ןעוועג םיכסמ

 םייח־השמ ׳ר ןוא דניז ןייק וצ טשינ טגנערב רסומ ןענרעל

 לאז׳מ ידכ /׳תובבלה תבוח" ןייז ןבירשעג טשינ טאה וטאצול

 ןלעפעג טשינ רעבא ייז ןענעז ,ןצונאב טשינ םיא טימ ךיז

 טאוו ראפ ;םעקאווטיל יד ןופ םיגהנמ עקידהנושמ יד ןראוועג

 טאוו סאד ;ןענעוואד תעב ןעלטראג ןייק טשינ ןגארט ייז

 ;דומע ןראפ תוליפת־לעב יד ןענעז םירוחב עטארייהראפמוא

 ,תילט םענעלאוו ןייק ןא טשינ ןעוט תוליפת־לעב יד טאוו ראפ

 ;ןטלאפ א רעדא לקער א ןעלטקא יד ףיוא ףיורא ןפראוו ראנ

 ןוא "םעקווויעשטאמ" טימ טעדיילקעג ץרוק ןעייג ייז טאוו

 םטכער ףיוא סקניל ןופ וליפא ,ךיז טזאל םע יוו טלפענקעג

 תקוחב וכלת אל" :״ואל״ א ףיוא רבוע ייז ןענעז םעד טימ ןוא

 ןעמוקאב םירופ א ןיא לאמנייא קחצי ׳ר עקאט טאה ."םייוגה

 רע טאה .לטראג םענעדייז ןטיירב א תונמ־חלש טלא םינאנא

 טייז רעשידיסח רעד ןופ םיא ןעמ ליוו סאד זא ,ןענאטשראפ

 ןהנעט טאוו ,םידיסח יד וצ ץאזנגעק ןיא לייוו ,ןווורפסיוא

 ןייז לאז׳ס ידכ ,לטראג א ןגארט ןעמ ףראד תוליפת יד ייב זא

 הבישי־שאר רעד טאה ,הורע רעד ןוא ץראה ןשיווצ הציחמ א

 ,ץראה ךעלרע ןא טאה׳ס רעוו זא ,ןטלאהעג קאווטיל רעדעי יוו

 ןייק ןכאמ טשינ ףראד׳מ ןוא רשכ רעפרעק רעצנאג ןייז זיא

 םאד זיא דניז טימ ןדנובעג זיא הורע יד ןעמעוו ייב !הציחמ

 .ןפלעה טשינ ראג טעוו לטראג א ךיוא ןוא ףיירט ךיוא ץראה

 ןוא ןאטעג בילוצ ןבדנ ןעמינאנא םעד רע טאה ןגעווטסעדנופ

 טאה רע ןעוו וליפא ןוא ןענעוואד םייב לטראג םעד ןגארטעג

 טשינ ךיז טאה רע .עילבערג רעד ףיוא גאט ייב תבש טריצאפש

 רע זיא ףוס ףוט ,םיטוש־םידיטח יד טימ ןסיירנייא טלאוועג

 וצ טלעטש עכלעוו ,טאטש רעד טימ ןדנובעג ןעוועג ךאד

 ןעמוק טאוו ,םירוחב רעקילדנעצ ראפ רעגעלטכאנ ןוא "געט"

 םוקמל הלוג הוה" םעד םייקמ ןענעז ןוא דמערפ רעד ןופ

 ןופ ןטלאהעג קראטש טאה קחצי ׳ר זא ,סיוא טזייוו ."הרית

 טאז ףלאוו רעד) "אלאצ אצווא יא יטיט קליוו" ארמימ רעד

 .(ץנאג לטפעש סאד ץא

 ןוא רענרעל עשידיי ליפיוזא ןופ םוקמוא ןטימ ,טנייה

 ןעוועג זיא דנאפלעה קחצי ׳ר זא ,ןגאז ןעמ ןאק ,רודה ילודג

 עלא טימ ןעקנאשאב ,רעריפ ןקיטסייג א ןופ פיטאטארפ רעד

 תא םיא ףיוא .רעזייווגעוו ןוא רעיצרעד ןשידיי א ןופ תולעמ

 .דחא םוקמב הלודגו הרות :ןראוועג טגאזעג

 .ה .ב .צ .נ .ת
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 םינדמלו ם״יבוש ,ם״יצומ

 ל״ז םיובנעטכורפ החמש ןורב
 ןופ םענייא ךיא ןאמרעד ץלאטש ןוא דובכה תארי טימ

 ־גטכורפ החמש ךורב ׳ר טאטש רעזדנוא ןופ ןדיי עטסנעש יד

 םענופ ןוז א ,םיובנירג השמ־םהרבא ןופ םעדייא םעד ,םיוב

 .רשא לאומש ברה ,הארוה־הרומ רעוועשראוו

 לאמ לפיוו .ןורכז ןיא טצירקעגנייא רימ זיא החמש ךורב

 טימ ייר ןיא ןלעטשקעווא שינעכעדעג ןיימ ןיא םיא ליוו ךיא

 םדא רע טסקאוו רעמ ץלא ,טאטש רעזדנוא ןופ "ינפ" רעד

 זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא םאוו ,םעד ץארט ,הלעמלו ומכשמ

 .סקווו ןלעטימ ןופ ןעוועג רע

 ־ראווש א טימ רעקיציילפטיירב א ןעוועג זיא החמש ךורב

 טרעבליזעג ךיז ןבאה םע רעכלעוו ןיא ,דראב רעטכידעג ,רעצ

 עכלעוו רעטבוא ,ןעמערב עטכידעג טימ ,ראה עארג עכעלטע

 סאוו ,ןגיוא עכייוו־טעמאס ,עדלימ ןטכיולעגסיורא ןבאה׳ס

 טאה ןעמ .טייקיצראה ןוא טייקנדיישאב טימ טלכיימשעג ןבאה

 ןעיצאב ךיז ןאק ןעמ ןכלעוו וצ ,דניירפ א טליפעג םיא ןיא

 .יורטוצ טימ
 לביטש רערעג ןופ לגיפש רעד ןעוועג זיא החמש ךורב

 ךיוא זיא רע .טסיורגעג םיא טימ ךיז ןבאה םידיסח יד ןוא

 םאנסיוא ןא עלא ןוא טאטש רעצנאג רעד ןיא ןעזעגנא ןעוועג

 רע זיא קידנעטש .ןעמאנ ןייז טנאמרעד ץרא־ךרד טימ ןבאה

 ידימלת א זא ,ללכ ןטיול ,ןטיהעגפא ,ןאטעגנא ןייר ןעוועג

 רע .התימ בייח זיא ןקעלפ טימ דגב א טגארט רע ןעוו ,םכח

 עקאט זיא םיא ייב .לוק ןייז ןביוהעגפיוא טשינ לאמנייק טאה

 רכשנ תחנב םימכח ירבד" :הרמיא יד ןראוועג טכעלקריווראפ

 טריפעג ןוא טרעתיבעג טשינ לאמנייק ךיוא ךיז טאה רע ."ןיע

 יסוכב ,וסיכב :רכינ םדא םירבד השולשב" :קוספ ןטיול ךיז

 ."וסעכבו

 ליפשייב םלא טנידעג ןוא םכח־דימלת א ןעוועג זיא רע

 ךיוא ןוא םיקסופ ןוא ס״ש ייב הלילו םוי ןסעזעג .עלא ראפ

 ;רוביצה ינינע טימ ןריסערעטניאראפ וצ ךיז טייצ ןענופעג

 גיוא םאד טזאלעגפא טשינ ,הליהק רעד ןיא רעזאד ןעוועג

 .ג״דא הוקמ ,םירדח :יוו ןטלאטשטנא עזעיגילער עלא ןופ

 םייב ךיילג ךיז טצעזעגקעווא ,ירפ ץנאג ןענאטשעגפיוא

 תא ,הרות־דומיל ןיא ץד קסוע העש עכעלטע ךאנ ,ןענרעל

 טנוואדעג טשינ טאה רע .לביטש רערעג ןיא ןענוואד קעווא רע

 טרעיודעג טאה ןענוואד ןייז לייוו ,ךיז ראפ ראנ ,ןינמ ןטימ

 ןוא ןייז ןווכמ ןעמ ףראד תוליפת .גאט ייב 3 זיב ירפ 9 ןופ

 ןאק ,ןינמ ןטימ ןענוואד העש א ןופ "לטעב־םודס" םעד ןיא

 ־געהעש קיור ךיז זיא רע .תונווכ עלא ןייז םישגמ טשינ ןעמ

 ׳ןגיווואב טכייל ךיז ,טנאוו־חרזמ רעד ייב ןענאטש־עג זייוו

 הרטע רענרעבליז רעד טימ תילט םענעלאוו םעד קידנזאלפארא

 ןעמעוו טגעלפ רע ןעוו .ןראוועג דימ טשינ ןוא םינפ ןרעביא

 ןגעוו סעומש א ןיא םתס רעדא איגוס ערעווש א ןייז ריבסמ

 .לרעפ שממ טפירטעג ליומ ןייז ןופ ןבאה ,טייקשידיי ןוא ןדיי

 ןעוועג זיא ךארפש א ןופ טייקשיטסאלע ןוא טייקלדייא אזא

 דייר ןענעז סאד זא ,טליפרעד ךיילג טסאה .ןרעה וצ ןטלעז

 ןמ םיאצויה םירבד" יד וצ ןרעהעג ייז ןוא ןצראה עמאס ןופ

 רעצעמע זא ,לשמל טליפרעד טאה רע ביוא ."בלל םיסנכנו בלה

 ־גלכיימש רע טאה ,תוקפס םיא ןשרעהאב םע ןוא טעשזדנאלב

 ןפיוא ןריפפיורא םיא טווורפעג ןאט ןקיטומטוג א ןיא ןוא קיד

 א ,תעדה־בושיי ןראלק א טגאמראפ טאה רע .געוו ןקיטכי־י

 ,הרות־ןיד ערעווש ןייא ןייק טעמכ ןעוועג טשינ .לכש ןדארג

 ןלעוו לאז ,יולה רכשי קחצי ךורב ,בר רעקסוטלופ רעד זא

 ןעמונעג לייטנא ןבאה טשינ לאז החמש ךורב זא ,ןענקסיכ

 .ררוב סלא

 ־הרות־ידוסי ערעכעה יד ןופ ךעלגניי־רדח "ןרעהראפ" ייב

 ,ןענאטשראפ החמש ךורב טאה ,םירוחב־הבישי וליפא ,תותכ

 ,סופמילא ןשידומלת ןופ ןזאלפארא ייז וצ ךיז ףראד ןעמ זא

 קידנעטש טשינ סאוו ,טלעוו רעכעלטנגוי רעייז וצ ןסאפוצ ךיז

 ...דרעב עיורג יד ןופ םענאב ןטימ גנאלקנייא ןיא יז זיא

 רעטרעהראפ א זיב טראוועג טשינ טאה החמש ךורב

 ,טליפרעד ראנ טאה רע ןעוו .טכיוועגכיילג םעד ןרילראפ לאז

 םיא רע טאה .ןסלער יד ןופ פארא טייג רעטרעהראפ א זא

 וליפא םיא םינפ ןקידלכיימש א טימ ןוא ןבעגעג טעלג א ךיילג

 רוחב רעד זא יוזא ,טגאזעגרעטנוא יוו טעמכ ,ןפאלעגסיוראפ

 החמש ךורב םאוו ,רעפסאמטא עמעראוו יד טליפרעד טאה

 ןפיוא ףיורא ךעלעמאפ תא רע ןוא ךיז םורא ןפאשעג טאה

 .רומזמ א יוו ןעגנאגעג ןיוש תא עקירביא םאד ,ךלמה־ךרד

 רעטמעשראפ א ,הלילח ,םיורא טשינ םיא ןופ זיא רענייק ןוא

 .ןעמאזקע םעד ןטלאהעגסיוא ןוא

 ייווצ ךאנ ןעמוקטימ בור־יפ־לע ןגעלפ ןהחמש ךורב טימ

 ,ןייטשנטכיל החמש לאומש ןעוועג זיא רענייא .רערעהראפ

 ־רוטקאפענאמ א ,טאטש ןיא הרות־ינב עטסנעעזעגנא יד ןופ

 ןיא ןטפעשעג עטסנעש יד ןופ ענייא ןופ רעמיטנגייא ןא ,רחוס

 ־ילעב עטסנעש יד ןופ ,סאג רענשטילבופ רעד ןיפ רעטנעצ

 רעקיראיגנאל ,טאטש ןיא ייס ,לביטש רערעג ןיא ייס ,םיתב

 עשיטאטש יד ראפ טגראזעג ,הליהק רשידיי רעד ןיא רעזאד

 יד ןיא טנכערעג ךיז ןעמ טאה טראוו ןייז טימ .ןשינעפרעדאב

 זיא רע .ןזיירק עכעלטפאשלעזעג ןוא עשירחוס ,עשידיסח

 ןטלאהעג ךיז ,טנאה ענעפא ןא טאהעג ,קיסעמ ,ןדיישאב ןעוועג

 ןעוועג זיא רע .ןטייווצ םעד ןעוועג דבכמ ךיוא ןוא דובכב

 רע .ךעלפעק־ארמג עפראש יד ראפ רערעהראפ רעטוג א

 רע .טגנירגראפ טשינ ךיוא רעבא ,טרעוושאב טשינ טאה
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 א ר ב ע ר ס השמ

 ןעמוקעג זיא רע .טייצ טאהעג ,טלייאעג טשינ ךיז טאה

 רערעהראפ א .ןגאזרעטנוא טשינ רעבא ,ןרעה ןוא ןרעהראפ

 טפאכעג וטסאה .רעטנוא טלטייט םאוו המלמ ןייק טשינ זיא

 ןא סיורא ךיז רעטנאלפ ,ךיז וצ ןיילא םוק אט ,עמערט א

 ...ףליה סמענייק

 .הארוה־הרומ רעקסוטלופ רעד ןעוועג זיא רעטייווצ רעד

 ווו ,תובישי יד ןיא ןפורעג םיא טאה ןעמ .ליטפאק קחצי ׳ר

 רעוואלמ רעד" רעדא "רעוואלמ עשטיא" ,טנרעלעג טאה רע

 ,לענש טדערעג ,גלפומ־ןדמל א ,פאק רעפראש א ."יולע

 רע סאוו ןייטשראפ וצ רעווש ןעוועג םיא זיא לאמטפא

 ןופ ןעגנירפשסיורא טלאוועג ןבאה םיא ייב ןגיוא יד .ליוו

 ןעוועג ןח אשונ טשינ טאה רע סאוו דאנ טשינ .רעכעל יד

 ןיא וליפא ראנ ,ךעלגניי־ארמג יד ייב רערעהראפ םלא

 ןעוועג טשינ ןעמ זיא דרעב עיורג ןשיווצ ,לביטש רערענ

 טאה רע .ןייז וצ חכוותמ םיא טימ ךיז הטונ קראטש

 תואפ ענייז .דימלת א ןרעוושאב וצ יוזא יוו טכוזעג ראנ

 רע ןוא ןפיורש יוו ,םרעדעפגנירפש יוו ןעזעגסיוא ןבאה

 ,רעיש א ןא תולאש טימ טפיורשעגניירא עקאט ךיז טאה

 ידכ ךות ,ריד רע טאה ,רענייא ףיוא טרעפטנעעג וטסאה

 ־פא טזאלעג טשינ ,ערעדנא ךס א טימ ןפראוואב ,רוביד

 ןא יוו טיורא וטסיב רעהראפ א םנייז רעטנוא ןופ .ןעמעטע

 ףיוא דחפ א ןפראוונא טגעלפ רע .ענאמיל עטשטעווקעגסיוא

 םעד ןטימעגסיוא ןבאה קסוטלופ ןופ ןדיי .םירוחב־הבישי יד

 א טימ םיא וצ ןדנעוו ךיז טלאוועג טשיינ ןוא הארוה־הרומ

 .רימחמ רעסיורג א ןעוועג זיא רע לייוו ,הלאש

 ישיט עגנאל יד ייב םירוחב־הבישי יד ןסעזעג ןענעז

 ןענעז ןרזחנייא ןופ ןדראקא עטצעל יד ,שרדמה־תיב ןיא

 יד ןעמוקעגניירא ןענעז׳ס ןעוו ןוא •טליטשעגנייא ןראוועג

 ןופ רענייא רעדעי טאה ,רערעהראפ יירד עטנאמרעדנביוא

 לאז רע ,שחלב־הליפת א ,ליטש רעד ןיא ןטעבעג םירוחב יד

 ןקיצראהטוג ,ןלעדייא םעד וצ ןלאפוצניירא תוכז םעד ןבאה

 רע זא ,ןטלאהעג ןבאה ייז סאוו ,םיובנטכורפ החמש ךורב

 .םידימלת םללה ןופ זיא

 דראבלעג ףסוי השמ
 (רקנמ ועו)

 ןעוו" :זא ,לטרעוו סאד טנאקאב זיא םידיסח ןשיווצ

 לאז רע דיי א ןופ ןעגנאלראפ ןדיי ןינמ א .הה עריא ןעצ

 ."שדוקה־חור שטנעמ רעקיזאד רעד טמוקאב יבר רעייז ןרעוי

 ןיא טאה ,ןוז סניבר רעוואקשיוו םעד ,רקנמ רעד ףסוי השמ

 עשידיסח עלא יוו טקנופ חישמה תאיב ןיא יוו טביילעגעג םעד

 ראג ןייק ןעוועג טשינ עקאט זיא רע .טייצ ןייז ןיא ןדיי

 ןפראש א טימ םירה רקוע ןא ןופ טייוו טייוו ,ןדמל רעסיורג

 א רעדא ,הרות ירבד ןיא ןייז וצ שדחמ טסייוו סאוו ,פאק

 רע ןעוו לייוו ,טנאקעג רע טאה תופסות טימ ארמג טאלב

 טנרעלעג ןוא ןסעזעג רע זיא טייצ עיירפ א טאהעג ראנ טאה

 יפא ןא ןעוועג .םירפס עקילייה יד ןיא ןעוועג ןייעמ רעדא

 טאנ ןופ ןעוועג רעבא ,תווצמ ג״ירת עלא ןיא רענעטיהעג

 םייקמ טנאקעג טשינ רע טאה .דוצמ ןייא םארו ,טפארטשעג

 ךעבענ זיא רע ...היברו־הירפ ןופ ,דוצמ עטשרע יד ,ןייז

 ריז ,ןטילעג קראטש ןופרעד טאה ןוא זאלרעדניק ןעוועג

 טאה יצ ,טגערפעג ךיז ךעלגעט־גאט ,ןעוועג רעצמ קראטש

 ־הריבע עניילק יד ןופ ענייא טימ טקידניזעג טשינ לאמא רע

 ןעניפעג טלאוועג םעד ןיא טאה רע ."ויבקעב שד םדאש" ךעל

 רע סאוו םעד ץארט ."ירירע ךלוה" א ןייז ןופ הביס יד

 ׳ןענייפ ענייז ראפ זייוואב םוש ןייק ןענופעג טשינ טאה

 ענייז זא ,םלוע לש ונובר ןפיוא טזאלראפ ךיז רע טאה ךאד

 ...עטכערעג ןענעז ןגעוו

 ,יבר רעוואקשיוו רעד ,ל״צז רעטאפ ןייז ןעוו רעבירעד

 רעוואקשיוו ןטלא ןופ םידיסח הדע א ןוא ןראוועג רטפנ זיא

 ןייז םוקמ־אלממ לאז רע ,* ופסוי השמ וצ ןעמוקעג ןענעז ןיבר

 תליחת ןיא רע טאה ,יבר רעוואקשיוו ןרעוו ןוא רעטאפ םעד

 ךיא ןוא טשינ ןאק ןוא טשינ ליוו ךיא ,ןיינ" :טגאזעגפא

 .וצרעד רשכומ טשינ דאנ ןיב׳כ ,יבר ןייק ןייז טשינ ראט

 יבר א ןעוועג יואר ריא טלאוו .לרוג־הכומ א ןיילא ןיב׳כ

 ןיימ לאז ...ןעמוקעגסיורא רוד א רימ ןופ טלאוו ,ןייז וצ

 רעד ןרעוו (טחוש רעוואפאפ רעד) לטאמ רעדורב רערעגניי

 רע ,רענעטארעג זיא רע .רעטאפ ןקילייה ןכאנ םוקמ־אלממ

 לערו ךיא ,רימ ןופ רעכעה ךס א טייטש ןוא קיסאפ רעמ זיא

 םידיסח יד ."הברדא ,ןבאה טשינ לביראפ םוש ןייק םיא ףיוא

 וטסיב זדנוא ייב" :ןקירעייז ףיוא ןענאטשעג ןענעז רעבא

 רעד יוו ןייז טעוו׳ס ,ןוז רערעטלע רעד טסיב וד ,יבר ןדש

 טאה ךיילג "!יבר ,בוט־לזמ ,בוט־לזמ ,טגנאלראפ רוביצ

 ןופ ץכעסייבראפ טימ ןפנארב רעשעלפ ןגיוצעגסיורא ןעמ

 .םייחל ןיבר ןטימ ןעמאזוצ ןעקנורטעג טאה׳מ ןוא סמעזוב יד

 דבעידב ןוא טגיילעגרעביא ,טכארטאב טוג ךיז טאה ףסוי השמ

 ןדיי הדע ןא זא ,טכארטעג .ןלעטשוצנגעק טרעהעגפיוא ריז

 רפכמ ןוא שדוקה־חור ןגירק רשפא רע טעוו ,ןעגנאלראפ

 רעד ןוא ןעגנאגאב רעכיז זיא רע סאוו ,םיאטח יד ףיוא ןייז

 ןקילגאב ןוא םיא ףיוא ןייז םחרמ ריז טעוו רעטשרעביוא

 ןקיזאד םעד ןיא רעד וצ טייקירעהעגנא ןוא םאטשפא ןייז *
 ןראוועג ןבעגעגנא זיא׳ס יוו טיול — טאטש רעטנאמרעד לקיטרא

 .(.דער) רעביירש־לקיטרא םענוס
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 םינדמלו ם״יבוש ,ם״יצומ

 ןוא ןאטעג ץפיז ןפיט א ייברעד טאה רע .רכז־ןב א טימ

 טציז ףסוי השמ ,ןריפ שיט םייב ,תבש !יאוולה :טכארטעג

 זיא׳מ ,תורימז טגניז ןעמ ,םידיסח יד — םיא םתא ,ןא ןביוא

 רע ןעוו .םייבר עלא ייב יוו יוזא ,רמז סרעטאפ םעד ךישממ

 סנגייא ,ןייז שדחמ סעפע ,ןגאז הרות טלאוועג רעבא טאה

 ,םייווש טימ ןסאגאב ןרעטש רעד םיא ךיז טאה ,ןעגנערבסיתא

 ,טלערקעג טאה זדלאה ןיא ,ןפאלראפ טולב טימ זיא םינפ סאד

 ־רעד םיא ייב טרעוו לוק םאד זא ,טכאדעג םיא ךיז טאה׳ס

 ןסירעגסיורא ךיז ןבאה רעטרעוו ענלעצנייא זיולב .טקיטש

 טאה רע ,טקיטשעג םיא ןבאה ןרערט ,"רעטאפ עטאט ,ייוו וא"

 טאה רענייז פאק רעד .םלוע ןראפ ןעבייווסיוא ךיז טלאוועג

 *בא יוזא .שיט ןופ דנאר ןפיוא טזאלעגפארא ךעלעמאפ ךיז

 טרעטנאלפעג םיא ייב חומ ןיא ךיז ןבאה טייהרעטראפשעג

 טאה םיא ייב טייקטנאפשעג יד .תובשחמ עטצנאגרעד טשיג

 ןיא ןפאלק וצ טרעהעגפיוא טאה׳ס ןוא טזאלעגכאנ לסיב א

 דנורא ,סאק םעד ןביוהעגפיוא קירוצ טאה רע .ןפיילש יד

 ,דרעב עיורג טימ ןדיי ערעטלע ,םרעציז־שיט יד טקוקעג

 רעצראווש א טימ ןאמרעגנוי א רע ןוא םידיסח סרעטאפ םעד

 םעד ןיוש ךיא באה יצ י ךרד א ןבעג ייז טעוו רע ,דראב

 ־יפשעג חומ רעד םיא ייב טאה 1 ןענופעג ןיילא ךיז ראפ ךרד

 ןגעוואב וצ חוכב ןייז לעוו ,עלעפיירש קישטניילק א ,ךיא :ןענ

 ייטש ןיילא ךיא ןעוו ,געוו ןקיטכיר ןיא ןייג ןלאז ייז ,םינקז

 ...?דניק א יוו ןפלאהאבמוא ,געוו־ץיירק ןפיוא

 לאמא ןבאה סאוו עלא יד" ,ןביוהעגנא רע טאה ,"יתובר"

 זא ,ןייטשראפ רימ ןעגאק ,שיט סנטאט םייב טרעהעג הרות

 .ןייז שדחמ טשינראג ךיא לעוו ,ןגאז טשינ לאז ךיא סאוו

 ןעמוקסיורא רימ ייב סע טעוו ,ןגאז־הרות סנטאט םעד ןגעק

 ןעמעשראפ רעטאפ םעד רעבירעד טשינ ךיא ליוו ,סאלב וצ

 טפראד ךאז ןייא .ןגאז טשינ הרות ןייק טגייה לעוו׳כ ןוא

 רעכלעוו ,ערה־רצי ןגעק ןקראטש ךיז טלאז ריא :ןסיוו ריא

 ,ןגעוו עקידהאמוט עלא םיא טלעטשראפ ,זדנוא ןיא טניווו

 ־ראפ ליוו ןוא לטנאמ־השודק א ןיא ןייא ךיז טלקיוו רע לייוו

 רעטאפ ןיימ ןופ תוכז רעד לאז ,היתחת־לואש ןיא ןריפ

 ."ןמא ונימיב הרהמב לאוג ןויצל אבו ןייז ןיגמ

 "רעגניפ יד טקעלעג" םידיסח יד ןבאה ךאוו עצנאג א

 ־השמ ,יבר רעד רעבא ,הרות סניבר םעד טגאזעגרעביא ןוא

 טשינ ,ןסעגעג טשינ ךארו עצנאג יד טעמכ טאה ןיילא ,ףסוי

 ןייז וצ יואר טשינ זיא רע זא ,טקינייפעג ךיז ,ןעקנורטעג

 רע ...םיא ןופ רעכעה טייטש םאוו ,הדע ןא רעביא יבר א

 טעוו רע ,שדוקה־חור ןעמוקאב טעוו רע זא ,טניימעג טאה

 זא ,םיוא טזייוו .הרות־ירתס ןגאז ,ןייז שדחמ סעפע ןענאק

 א יוו טשינ ןעמ טגירק סאד ,"אוה םימשב אל" שדוקה־חור

 ןיילא ןעמ ףראד שדוקה־חור ןעמוקאב וצ ףיוא .קנאשעג

 סאד ,ףיוא זייוודביק ןופ ךיז ןרעטאמ ,ךיז רעביא ןטעברא

 ־חור ןא ,טקיטעפשראפ טאה רע ,השוריב רעביא טשינ טייג

 סאד ןפראוו טעוו רע .ןייז טשינ יבר ןייק רע טעוו שדוקה

 ןראפ ןייז טייקיטכירפיוא ןוא ךעלרע ליוו רע ,עווטסיבר

 ...דובכ סרעטאפ ןראפ ןוא םינקז עיורג יד ראפ ,םימלוע־ןובר

 דיסח א ןראוועג ןיילא ,יבר טאטשגא ,זיא ףסוי־השמ

 טשינ לאמנייק םיא וצ זיא רע םאוו ,םעד ץארט ,ןיבר א ןופ

 רענייא ,דיסח רעוואלסארב א ןראוועג זיא רע — ןראפעג

 רעייז טימ ןדגובראפ ךיז ןבאה עכלעוו ,םידיסח־עטיוט יד ןופ

 טפיטראפ ןעוועג רע זיא ךעלגעט־גאט .דעו־םלוע ףיוא ןיבר

 זיא רקיע רעד .רעוואלסארב ןמחנ ׳ר ןופ ךרהמ־יטוקל" ןיא

 ׳ר ווו ,ןרהמ־יטוקל ןיא עלעטש יד ןראוועג ןלעפעג םיא

 יד ייב ,שאימ טשינ ריז טייז ,ןדיי דלאוועג" טביירש ןמחנ

 ןריפניירא ןוא םונהיג ןופ ןפעלשסיורא ךייא ךיא לעוו תואפ

 רע זיא טייצ עיירפ טאהעג דאנ טאה רע ןעוו ."ןדע־ןג ןיא

 רכומ לאיחי טימ ןעמאזוצ לביטש רענאמוא ןיא ןסעזעג

 השמ) ןייטשרוב השמ בר ןטימ — םייחל־לדבי — ןוא םירפס

 ןופ ןלייז יד ןופ רענייא טציא זיא רעכלעוו ,(רענאשזור

 ייז ןגעלפ זייוונעהעש .םילשורי ןיא תודיסח רעוואלסארב

 יתומצע לכ" טימ ןוא תוימשג ןופ ןאטסיוא ךיז ,ןציזפא

 זיב "תמאב ךדבעל ונבל רהטו" םעד ןצנאטסיוא "הנרמאת

 ףסוי־השמ ׳ר טגעלפ ארגפד אמוי א ןיא ןוא טייקירעזייה

 חמשמ ךיז ןוא ףיורא ץלעפ ןטימ רעטופ םעד ןעיירדרעביא

 ץנאט ןקידתובהלתה א ןיא םידיסח רענאמוא עגייז טימ ןייז

 .תירחש וצ ןעגנאגעג ויוש זיא׳מ ןעוו ,רקובה רוא דע

 ,ןפסוי־השמ ׳ר ףיוא טגאזעג ןדיי עכעלרע עקאט ןבאה

 רעכעה ליפ לאמלייט טייטש ,רע יוו דיסח רעקימאלפ אזא זא

 םייבר עשידיסח יד ןופ םענייא טשינ רעבירא טגייטש ןוא

 .עינעמור רעדא ןראגנוא ,ןליופ ןיא

 סעלהחמש ׳ר ףסוי השמ ׳ר
 ־החמש ׳ר בר רעקסוטלופ םעד — ןייטשפע ףסוי השמ ׳ר

 ,ןדיי יד ןופ המישר רעד ןיא טנכערראפ ןעוועג זיא ,ןוז סעל

 תעל־תעמ ןיא העש קיצנאווצ ןוא ריפ ,ןבעל ץנאג רעייז סאוו

 ןעמוקנא ראי 120 רעביא ידכ ,תווצמ טלמאזעג ראנ ייז ןבאה

 יד ביוא זא ,םיבוט־םישעמ קאפ אזא טימ טלעוו רענעי ףיוא

 ־ראפ ייז ןלעוו ןוא רוגיטק םעד ןדעה טעוו הלעמ לש הילמפ

 הוואג לש ץמש א ייז ןופ לייט א ןיא קידנעניפעג ,ןרענימ

 ןעייטס ךאנ לאז — הרות־לוטיב ףיוא ןייז רבוע סאד רעדא

 .ןדע־ןג ןיא ןעמוקוצנא ףיוא
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 ארבערס השמ

 ןפארטעג ןפסוי השמ ןעמ טאה ירפ ץנאג ךעלגעט־גאט

 ־גרירנא םיוק ןעגנאגעג זיא רע .לביטש רערעג ןיא ךיז ןלייא

 טשינ טנאפשעג טאה רע ןוא קורב םעתענייטש םער קיד

 לאמא לאז רע ידכ ,סאג ןטימ ןפיוא ראנ ראוטערט ןפיוא

 .ןעיורפ ייווצ ןשיווצ ןייגכרוד ןפראד טשינ

 םייב ,עלעדיי עכאווש םאד ,ןענאטשעג רע זיא גאט ןדעי

 ןיא טלקיוועגנייא ,גנאל ןעהעש ,תוקבד טימ שדוקה־ןורא

 טאה רע .טראוו םעדעי ןעוועג ןווכמ ןוא תילט םענעלאוו

 ץוח א ,ךיז ראפ ראנ ,ןינמ ןמימ טנוואדעג טשינ לאמנייק

 ,הרשע־הנומש דאנ ,ןענוואד ןטימ ןיא .םיבוט םימי ןוא םיתבש

 דימ קראטש זיא רע זא .רפס א ןיא ןקוקניירא רע טגעלפ

 רעד ףיוא טונימ א ףיוא טצעזעגוצ ךיז רע טאה ,ןראוועג

 ,גנאלש א ןופ ןסיבעג יוו ןעגירשעגפיוא דלאב ןוא קנאב ץיפש

 .גונעת ליפוצ ןיוש זיא סאד זא ,ךיז קידנענאמרעד

 עלא ,ךורע־ןחלוש רעקידעבעל א ןעוועג זיא ףסוי השמ

 טאה רע ,ןיד יפ לע טנכערעגסיוא ןעוועג ןענעז םישעמ ענייז

 ־עגכאנ לאמ טרעדנוה ,דוי לש וצוק א ףיוא טלעטשעג דיז

 ,געוו ןכיילג םענופ םארא לאמא טשינ טייג רע יצ טכארט

 ערעדבא יבגל רעבא ,דניזעגזיוה ןייז ראפ ןוא ךיז ראפ רימחמ א

 הלילחו םח ןוא ןידה תרושמ םינפל ןעגנאגאב דיז רע זיא

 עטכעלש טימ דיי א ןעניפעג ךיז ןאק׳ס זא ,ןעוועג דשוח טשינ

 תרוצ א ףיוא טנעקעג ךיז טאה רע יצ קפס א זיא׳ס .תונווכ

 ןייק טימ טצונאב טשינ לאמנייק ךיז טאה רע לייוו ,העבטמ

 לטאמ ןטלא םעד ןלאצאב טפראדעג טאה רע ביוא ןוא טלעג

 יד םיא טאה ,ןעוועג רדנמ טאה רע םאוו ,הילע ןא ראפ יאבג

 זיא רע ןוא לריפאפ א ןיא תועבטמ יד טלקיוועגנייא רעטכאט

 ןבעגעגרעביא םע טאה רעכלעוו ,חילש רעד ןעוועג זיולב

 ץעגרע ןיירא טנאה ןיא םיא טקעטשעגניירא ,יאבג םעד הענצב

 לייוו ,היסהרפב ןבעג וצ טשינ קידנטיהסיוא ךיז ,לקניוו א ןיא

 .הוואג ןופ ץמש א ןאראפ ןיוש זיא םעד ןיא

 ןעוו ןטלעז ,רעגייווש רעסיורג א ןעוועג זיא ףסוי השמ

 קירביא ןא ןופ דחפ םעד בילוצ .ןדער טרעהעג םיא ןעמ טאה

 לקאש א ,הרוצ־יונש א טימ זיולב ןעמוקעגפא רע זיא טראוו

 -עג אי ןיוש טאה רע זא ןוא םינפ ןטימ געוואב א ,פאק ןטימ

 בלאה טימ ןאטעג םאד רע טאה ,טראוו א ןדערסיורא טזומ

 רעגאב וצ ןעגנערב ןגיוא ענעפא לייוו •ןגיוא ענעסאלשעג

 רעבירעד זיא .דומחת אל ףיוא רבוע ןעמ זיא םעד טימ ןוא

 טאה עלעדיי עכאווש עניילק םאד סאוו ,רעדנווו ןייק טשינ

 רעכלעוו ,ערה־רצי רעד זיא׳ס יוו זיר אזא ןעמוקייב טנאקעג

 .הטילש ןייק טאהעג טשינ ,ןפסוי השמ ,םיא ףיוא טאה

 ןיא הליהק עשידיי יד ןעוו ,(ג״פרת) 1923—1922 ןיא

 ןעיוב וצ ןוא לוש יד ןשירפפיוא ןסאלשאב טאה קסוטלופ

 "קדצה תניל" ראפ /׳הרותה ידוסי" רדח םעד ראפ ןינב א

 ־השמ טאה ,טלעג ךס א ןבאה טפראדעג טאה ןעמ ןוא וו״אא

 ןטימ ןוא ןענוואד גאד ירפ ןסירעגרעביא לאמ ןדעי ףסוי

 עשידיי יד וצ ןפאלעגמורא םערא ןרעטנוא ןיליפת ןוא תילט

 וליפא ,קנאבמאט ןרעטנוא ןופ ייז טפעלשעגסיורא ,םירחוס

 רעביא ןעגנאגעגמורא ייז טימ ןעמאזוצ ןוא ,גאט־קראמ א ןיא

 ־וצפיוא קעווצ ןקילייה ןראפ טלעג ןעלמאז וצ טאטש רעד

 דובכ ןייז בילוצ .ןבר תיב לש תוקונית יד ראפ זיוה א ןלעטש

 זיא עיצקא יד ןוא טגאזעגפא טשינ ךיז םירחוס יד ןבאה

 .גלאפרעד טימ ןראוועג טניורקעג

 תיבה־תכונח רעד ןעמוקעגראפ זיא (1924) ד״פרת ןיא

 יד ןוא לוש יד ןשירפפיוא ןטימ ןעמאזוצ ןינב םענייש םענופ

 -עג יד ןופ עגייא טימ ןעוועג חמשמ דיז טאה טאטש עצנאג

 ־רעטנוא ןא ,גנורעקלעפאב עשידיי יד סאוו ,ןטאט עטסגאוו

 .טריפעגכרודא טאה ,גנוטכיר ןוא םאלק ןופ דייש

 טאה םע תובוט תודימ א ראפ סאוו טימ ליפשייב םלא

 תעשב ךיז ןריפ ןייז ןעניד ןאק ,ףסוי־השמ טנכייצעגסיוא ךיז

 ןעוועג זיא סאד .ןציבר עטלא יד ,רעטומ ןייז ןופ הריטפ רעד

 ךיז טאה םע ןעוו .ןראי רעקיצנאווצ יד ןיא ,תוכוס בוט־םוי

 ןפאלעג ערעדנא יוו ךיא ןיב ,העידי עקירעיורט יד טיירפשראפ

 ־אטשעג זיא ףסוי־השמ .םיליהת קרפ א ןגאז וצ בוטש רעד ןיא

 ייב ."קובי־רבעמ" ןיא טקוקעגניירא ןוא רעטצנעפ םייב ןענ

 ריא טאה רע .רעטכאט ריא ןענאטשעג זיא טעב םניציבר רעד

 יד טלעטשעגטסעפ טשינ טאה ןעמ זיב ןענייוו טזאלעג טשינ

 רעד ןופ זאנ רעד וצ לרעדעפ א ןקורוצ ךרוד המשנה תאיצי

 דצ ןוא ןעוועג ריתמ רע טאה ןאד טשרע .רענעבראטשראפ

 דעו התעמ ךרובמ ׳ה םש יהי ,חקל ׳הו ןתנ ׳ה" :ןבעגעג

 ."םלוע

 ל״ז םירפס־רכומ לאיחי ׳ר
 לאיחי ןפורעג םיא טאה ןעמ יוו רעדא קעזירגס לאיחי

 עשידיי טימ טלדנאהעג טאה רע םאוו םעד בילוצ ,םירפס־רכומ

 רעקסוטלופ רעד ןופ טייהרעמ יד ןוא ,םירפס עזעיגילער

 ־אפ ןייז טסווועג טשינ וליפא טאה גנורעקלעפאב רעשידיי

 זיא רע .םעלאפ ןביז ןיא ןצבק א ןעוועג זיא ,ןעמאנ ןעילימ

 זיב ,שרדמה־תיב ןטלא ןטימ ןסקאוועגנעמאזוצ יוזא ןעוועג

 זיא גיוא סאד .ראטנעווניא ןייז ןופ לייט א ןראוועג זיא רע

 ־רכומ לאיחי ׳ר ךעלגעט גאט ןפערט וצ טניווועגוצ ןעוועג

 םייב טראה ןיליפת ןוא תילט ןיא ןטליהעגנייא ןא םירפס

 ןכלעוו ףיוא ,שיט םענרעצליה ןופ גערב םייב ,גנאגניירא

 ,םירוזחמ ,םירודס :"םארק" ןייז טיירפשעגסיוא ןגעלעג זיא׳ס

 חשודק־ישימשת ערעדנא דאנ ןוא תיציצ ךעלטניב ,םישמוח
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 םינדמלו ס״יבוש ,ם״יצומ

 ־לעב יחבש יוו ,םייבר עשידיסח ןופ ךעלכיב־השעמ דיוא יוו

 ,ןדייז רעלאפש ןופ ,שודקה י״רא ןופ ,רעצישפאר ןופ ,בוט־םש

 .א״א בלסרבמ ןמחנ ׳ר ןופ

 ערעדנא ןופ טלייטעגסיוא טשינ ךיז רע טאה ךעלרעסיוא

 ןגארטעג ןוא תואפ טימ דראב א טאהעג ,לטעטש ןיא ןדיי

 ןסיורג א ,סקניל ףיוא םטכער ןופ טלפענקעג ,םישובלמ עגנאיי

 ןוא טיירב רעד ןיא ןסאפ עצראווש טימ ןטק־תילט ןסייוו

 ןעגנאהעגרעבירא ןענעז סאוו ,תיציצ עקידהנומש־לפכ עגנאל

 יד ףיוא טלבמאבעג ויז ןבאה ןוא ןעינק יד ןופ רעקירעדינ

 ־עג טאה רע עכלעוו ,לוויטש יד ןופ םעוועלאכ עקסרובמאה

 ןיא טלייטעג םיא ייב ךיז טאה דראב יד .גנאל־ןראי ןגארט

 .ןעגנאגעגכרודא טשינ ריא רעביא זיא םאק ןייק ,ןלייט 5—4

 ןיא טפאכעגניירא טשינ ריא ןענרעל םייב טלאוו רע ןעוו

 ןסקאוועגסיוא םיא ייב טייצ רעד טימ ןטלאוו ,עינאלד רעד

 ןעוועג ןענעז רענלאק ןטימ דמעה עסייוו םאד .דרעב עכעלטע

 ךיז טאה טסורב ענעסקאוואב־קיראה יד ,טעטסארכעצ םיא ייב

 םעדעפ ענרעבליז טימ ,רעצראווש רעד טימ ןסאגעגנעמאזוצ

 םיא ןבאה טאטש ןיא ןדיי לייט .דראב רענעפראוועגכרוד

 ןעמונעג ךיז טאה םאד ןוא קינהרוחש־הרמ א ראפ ןטלאהעג

 רעד ןופ ןאטסיוא ךיז לאמטפא טגעלפ רע סאוו ,םער ןופ

 ־עגסיוא ןא ןיא ,תוינחור ןיא ןיירא ןוא טלעוו רעקידתוימשג

 ,רעפסאמטא רעקיטסייג א ןיא ,טייקיטכיל םיא ךרוד רעטמיורט

 .הכוז זיא רערעי טשינ רעכלעוו וצ

 םידמועה םירבד ןיא טכארטראפ ןעוועג לאיחי זיא דימת

 תדימ ןוא םימחרה תדימ ,האירבה תילכת ,םלוע לש ומורב

 טרעדנאוועג טאה רע ;הבכרמ ישעמ ,ןדע־ןג ןוא םונהיג ,ןידה

 "הלבק ןופ םיורא זיא רע ,טעשזדנאלבראפ טשינ ןוא סדרפ ןיא

 תאיב ןיא הנומא רעקידהשימחו העברא א טימ טניריבאל

 ־ץרא וצ טפאשקנעב עקראטש א טימ ,ונימיב הרהמב חישמה

 ןוא טראוועג ,טלעוו ןטימ עמאס ןיא טייטש עכלעוו ,לארשי

 קלאפ ןראפ הלואג יד ןעמוק לאז םע ,גאט ןדעי טפאהעג

 .לארשי

 ־עגסיוא ןא ,םהמימח עקידרעמוז ןיא רעטציוושראפ א

 ־רעדיושעגפיוא ןא ,געט עקיטסבראה ןיא ןגער ןופ רעטקייוו

 ןלייא ךיז רע טגעלפ ,רעטניוו ןיא טסארפ ןוא טלעק ןופ רעט

 שרדמה־תיב ןיא םירפס לקעפ םערא ןייז טימ ןגאטראפ יד ןיא

 ןוא גנאל ןענעוואד ,ןיליפת ןוא תילט ןיא ןליהנייא ךיז ,ןיירא

 טימ ןייז ךישממ — תילט םעד ריז ןופ קידנעוטסיוא טשינ

 ןאק רע זא ,טגאזעג ןעמ טאה םיא ףיוא ;םיקסופ ןוא ס״ש

 ־עג טשינ ךיז לאמנייק .קינייוונסיוא ןופ ס״ש בלאה יוו רעמ

 ןייז ףיוא טורעג עלעכיימש םיז א טאה קידנעטש ,טרעזייב

 רעגייזא 3—2 זיב גאטראפ ןופ ןענאטשעגפא רע זיא יוזא .םינפ

 ןעמוקעגוצ זיא .הליפת ןוא הרות ןיא ןאטראפ ,שיט גערב םייב

 רעדא לשמוח א ,לרודס א ראפ ןזייל וצ ןבעגעג ןוא הנוק א

 וצ ןבעגעג טשינ םיא ןעמ טאה ,טוג זיא ,תיציצ לטניב א

 ׳טלעג ןא טנעיילעגכרוד זיולב ראנ ,לכיב־השעמ א ראפ ןזייל

 ־רעביא ראנ םיא סע טאה ןעמ יבא ,טוג ןעוועג ךיוא זיא

 תורישע ןופ ...ץעגרע ןיא טפעלשעגקעווא טשינ ןוא טזאלעג

 םאוו לייוו ,ןויבאו ינע ןא ןבעל עצנאג׳ס ,טייוו ןעוועג רע זיא

 ־עג י טפראדעג םתפס־רכומ לאיחי טאה טגאזעג סנייטש־מ

 ןיירא בוטש ןיא זיא רע זא ,לביטש רעטצניפ א ןיא טניווו

 ןסע .רעטצנעפ ןכרוד ןפאלטנא ןוז יד זיא ריט רעד ךרוד

 ־רעד וצ המשנ יד יבא ,טרעוו ןייק ןעוועג טשינ םיא ייב זיא

 עקידתבש יד .טכארטעג טשינ רע טאה םישובלמ ןופ ,ןטלאה

 .הנותח רעד ןופ דאנ ןגארטעג רע טאה עטאפאק ענעסאלטא

 יז טאה רע ,טמעשעג טשינ עטאפאק רעד טימ ךיז טאה רע

 םענעדייז ןטיירב א טימ טלקיוועגמורא ,לודג דובכב ןגארטעג

 ־אק עקידתבש ענעדייז יד טשינ ךאד זיא רקיע רעד .לטראג

 ־רעטנוא ןייק טשינ טכאמ יז ןוא הריתי־המשנ יד ראנ ,עטאפ

 ענעסירעצ א רעדא עצנאג א טגארט סאוו םעד ןשיווצ רייש

 .עטאפאק

 גנאל ןיוש טאה לטיה ענעטעמאס עטשטיינקעצ םאד

 ,םינפ סאד ראפרעד ,בראפ עכעלריטאנ יד ןריולראפ טאהעג

 רעכעליורג רעצראווש רעד ןופ טלייטעגסיוא ךיז טאה סאוו

 רעד ןיא ךיז ןייז לבוט ןכאנ ,תבש טאה ,תואפ ןוא דראב

 רעד ךיוא .טייקילייה טימ םיא ייב ןטכיולעגסיורא ,הוקמ

 רעד ןופ ןגארטעג רע טאה הרטע רענרעבליז רעד טימ תילט

 ןייק טשינ עקאט זיא .ןכאוו רעד ןיא ןוא תבש ׳ןא הנותח

 ־ראפ ןוא טסייוושעגסיוא לסיב א ןעוועג זיא רע םאוו ,רעדנווו

 רעמ טלעפעג ןיוש טאה הרטע רענרעבליז רעד ןופ ןוא טלעג

 דימת תילט ןופ תיציצ יד ןענעז ראפרעד .טפלעה א יוו

 ,ןטיבעג לאמ עלא הנווכב ייז טאה רע לייוו ,סייוו ןעוועג

 .לפינק וצ לפינק ןופ שמש םענעלאוו םעד קידנעלקיוו

 ןשינעפרעדאב עלעיצעפס ןייק טאהעג טשינ טאה לאיחי

 טשינ טפיירגאב רע זא ןעזעגסיוא טאה׳ס .ןעגנובערטש ןוא

 רע :טרעקראפ .ןבעל ןופ ןרעדאפ סעפע ףראד׳מ זא וליפא

 חמשה רישע והזיא" — רשוע א ראג זיא רע זא ,ןטלאהעג טאה

 םיא זיא םאוו קלח םער טימ טנגונאב עקאט ךיז ןוא "וקלחב

 עכעלרעפרעק יד ןלעטשנדירפוצ .טלעוו רעד ףיוא ןלאפעגוצ

 יד זיא רקיע רעד ,לפט א ןעוועג םיא ייב זיא ןשינעפרעדאב

 םאד הדובעה לעו הרותה לע ןסעזעג עקאט רע זיא ,המשנ

 תילט ןופ םיתא — טכאנ ייב ןוא גאט ייב ,ןבעל עצנאג

 לקיטש א טכאמעג ראנ טאה רע — דומלת־םי ןיא ןיידא

 .תוחוכ יד ןשירפרעד וצ ידכ ,טכאנ עדעי העש עכעלטע הקספה
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 ארבערס השמ

 ־וואד םייב ןעגניזסיוא ךעלגעט־גאט טרעהעג םיא טאה׳ס רעוו

 קוספ םעד עידאלעמ רעטסאפעגוצ רעשיפיצעפס א טימ ןענ

 י־ח ל־כ־ל ע־יבשדכר ך־יד־י ת־א ח־ת־ופ" :"ירשא" ןיא

 ודובכב ע״שבר רעד יוו טלעטשעגראפ שממ דיז טאה /ף־ו־צ־ר

 םיאורב ע לא טנאה רעטיירב ןייז טימ ןייא טלייט ומצעבו

 .זייפש עכעלגעט־גאט יד

 ךיז ראנ ,םייבר ןייק וצ וליפא ןראפעג טשינ זיא לאיחי

 ןראוועג ,ה״ע רעוואלסארב ןמחנ ׳ר ןיבר םלא ןבילקעגסיוא

 ייז טאה׳מ יוו רעדא ,םידיסח רעוואלסארב יד ןופ רענייא

 רענאמוא ןיא ייז טימ טנרעלעג ,"םידיסח עטיוט יד" :ןפורעג

 ןיא טראוו ןדעי ןופ זא ,ןגאז טגעלפ רע .ןרהמ־יטוקל לביטש

 ןטכיילאב םאוו ,ןענוז רעטנזיוט סיורא ןלארטש ךרהמ־יטוקל"

 טלארטשעג םינפ ןייז טאה השעמ־תעשב .טייקיבייא עשידיי יד

 ןופ ןעגנולשעג ןבאה עכלעוו ,רערעהוצ יד טקעטשעגנא ןוא

 ייז ןעוו ןוא .הריתי־המשנ ןוא טייקנביוהרעד טימ הנומא ןייז

 ייז ןופ זיא ,ץנאט ןקידהעש ירוצ א טימ טקידנעראפ ןבאה

 ןיא טנאפשעג ןבאה ייז ןוא תוימשג לסיב עטצעל סאד קעווא

 .תוינחור זיולב ןופ טלעוו רעקיטכיל א

 ןוא טנלאשט ןרעגאמ םעד ןסעפא ןכאנ גאט ייב תבש

 ,"גונעת תבשב הניש" תניחבב ,העש א ףיוא ךיז ןראפשוצ

 םיא ףיוא ןיוש טאה םע ווו ,שררמה־תיב ןיא קעווא רע זיא

 יד ןענרעל טגעלפ רע עכלעוו ראפ ,ןדיי הדע א טראוועג

 ־טיילק ןוא תוכאלמ־ילעב ,ןדיי־ךמע .ךאוו רעד ןופ השרפ

 ןבאה ןוא ךאוו עצנאג א טעוואהראפ ןענעז עכלעוו ,םעקינ

 טימ שמוח לקיטש םאד ןרעקאוצכרוד ןיילא טייצ ןייק טשינ

 ־גיירא שרדמה־תיב ןיא ןעמוקעג גאט ייב תבש ןענעז ,י״שר

 ןגנאל םייב ןצעזסיוא ריז ןגעלפ ייז ."טראוו שידיי" א ןפאכ

 ןשיווצ םירפס־רכומ לאיחי ןוא רעמעלעב ןרעטנוא סאוו שיט

 טימ טרעהעגנייא ריז ןבאה שיט םורא ןוא םייב ןדיי יד .ייז

 יד ןשטייטוצסיוא ןביוהעגנא טאה לאיחי ןעוו ,תולעפתה

 ,לשמ א טימ קידנצופוצ ,טשפ ןטושפ טימ ראוי רעד ןופ הרדס

 .תודימ עטוג רערעהוצ יד ייב ןצנאלפנייא טפראדעג טאה םאוו

 ןופ טרעטנומעגפיוא ןעוועג םלוע רעד זיא קידנעטש טשינ

 ןפיט א טימ ןראוועג ןעמונעגמורא ןענעז ייז ,םילשמ סלאיחי

 יד יוזא יוו ןלייצרעד וצ ןביוהעגנא טאה רע ןעוו ,רעיורט

 ,ןוידרט ןב הנינח ׳ר טפאכעג ןבאה םילרע יד ,לארשי־יאנוש

 ןבאה ןעמאלפ יד ןעוו ןוא ןפדה רעטייש ןפיוא ןפראוועג םיא

 ןצראה ןפיוא טגיילעג םיא םיחצור יד ןבאה ןעמונעגמורא םיא

 ;םירוסי ענייז ןרעגנעלראפ וצ ׳לאוו רעקיטש עטצענעגנייא

 אנת םעד טפאכעג ןבאה םיעשר יד רעמיור יד יוזא יוו רעדא

 יד טיירדעגסיוא ,דראב יד םיא ייב ןסירעגסיוא ,אביקע ׳ר

 ןוא טעקאנ ןאטעגסיוא ,תואפ יד ייב ןעגנאהעגפיוא ,רעגניפ

 .ןעמאק ענרעזייא עטילגעגנא טימ בייל קילייה ןייז טמעקעג

 ןבאה םירג יד סאוו ןדייל יד טרעדלישעג טאה רע ןעוו ןוא

 ןבאה ,ןטייצ עלא ןיא ןוא תורוד עלא ןיא ןדיי יד טפאשראפ

 יד ,ץנאלג ןפראש א טימ ןגרא יד טלקניפעצ םיא ייב ריז

 טסיירטעג טאה רע ןוא ןטעברא וצ ןביוהעגנא טאה עיזאטנאפ

 ןקינייפ םייוג יד ןלעוו קידנעטש טשינ זא ,רערעהוצ ענייז

 טעוו חישמ ןעוו טייצ יד טייוו טשינ ןרש זיא׳ס .ןדיי יד

 זייוותונחמ ריז ןלער ודיי ןוא לארשי קלאפ סאד ןזיילסיוא

 רעדעי ייב ,ןייז אנקמ ייז ןלער םייוג יד .לארשי־ץרא ןייק ןזאל

 ,ריז ןטעב ןלער ייז ןוא םילרע ןביז ןפאכנא ריז ןלעוו הציצ

 סע רעבא .לארשי־ץרא ןייק ןעמענטימ ייז ריוא לאז׳מ זא

 .תולג ןיא ןביילב ןזומ ןלער ייז ,ןפלעה טשינראג ייז ט ער

 ~עג טאה רע זא ,ןטייווצ ןפיוא דלוש יד ןפראוו טעוו רענייא

 סרוד ןרעדנא םעד רענייא ריז ןלער ייז ןוא ןדיי יד טקינייפ

 ןער ,חישמה תאיב דאנ זא ,טקידנעראפ טאה רע ןוא .ןייז

 ,ץואל־ץוח וייק לארשי־ץרא ןופ ןראפסיורא לאמא טעוו דיי א

 ןצעזפיורא ,םיא ןעלגנירמורא ,ןעזרעד םייוג יד םיא ןלעוו

 קעדישז" :ןעיירשסיוא ןלער עלא ןוא לוטש רענעדלאג א ףרא

 ..."תומכח גאז

 םירפס־רכומ לאיחי רעקידתומימת רעד ריז טאה רזא טא

 טסיירט ןוא ןביולג טימ .םייוג יד ןיא המקנ יד טלעטשעגראפ

 ןוא םרערעהוצ ענייז ןופ רעצרעה יד טקעטשעגנא רע טאה

 רעבא זיא .םימחרה תדימ ףיוא ןפאה ןלאז ייז ,טנרעלעג

 ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ןוא ןידה תדימ יד ןעמוקעג

 עקידמימש־תארי ,לאיחי יוו ,רעטנזיוט םיחצור עשיצאנ יד

 טקוקעגוצ קידנגייווש ריז טאה םימשב בשוי רעד ןוא .ןדיי

 סאביקע ׳ר ןענאילימ ןופ טולב סאד ןיירא טפאז דרע יד יוו

 יד ןיא סרא ןעייג ייז יוו ןוא סנוידרט ׳ר ןענאילימ ןוא

 .סמויראטאמערק יד ןופ ןעמאלפ
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 ןאפשנירג לאימחרי

 ןאפשנירג שרעה דוד

 רעד ןיא זא טסווועג ןבאה קסוטלופ ןיא ןשטנעמ קינייוו

 שרעה דוד יקב ןוא ןדמל רעסיורג א ךיז טניפעג טאטש

 .ןאפשנירג

 יד ןיא ראי 19 טכארבראפ טאה שרעה־דוד רעדורב ןיימ

 רעד יוו םינואג ןוא םידמול עכלעזא ןשיווצ תובישי עשיטיל

 ענליוו ןופ ל״ז יקסנעזדארג רזוע םייח ׳ר ברה ,ל״ז םייח־ץפח

 ענייז ןוא חומ ןפראש ןייז קנאד א .תובישי ישאר ערעדנא ןוא

 לייוו ,טאטש רעזדנוא טכאמעג טמיראב רע טאה ןטייקיעפ

 א ןעוועג זיא רע .רעקסוטלופ לדוד ׳ר ןפורעג םיא טאה ןעמ

 ׳ר ןואג ןוא בר רעשזמאל ןטצעלראפ םעד ןופ הכימס־לעב

 .עטיל ,לוואש ןיא בר ןקידרעטעפש םעד ,ל״ז טשקאב ןרהא

 רעד טגעלפ ,םייה א חספ ןוא תוכוס ןעמוק טגעלפ רע ןעוו

 םיא וצ ןקיש ל״ז ןאמפיוק ׳ר בר רעקסוטלופ רעקידרעירפ

 עדייב ןענעז ייז ןוא םיא וצ ןעמוק לאז רע זא שמש םעד

 טכארבראפ רעמ טאה שרעה דוד ןוא הדובעו הרות לע ןסעזעג

 .החפשמ ןייז ייב יוו םיא ייב

 ןוא קסוטלופ ןיא טאהעג הנותח רע טאה 1931 ראי ןיא

 .שוריג םעד זיב טאטש ןיא ןבילבראפ

 ןופ הנויה ןייז ןגיוצעג טאה ןאפשנירג שרעה דוד ברה

 םאוו ,קירבאפ־ןייוו רעדירב ענייז טימ רעקידתיפתושב רעד

 לגרעב ןפיוא ןאמסא־םורב ןופ זיוה ןיא ןענופעג דיז טאה

 ־עג טלדנאווראפ רעטעפש זיא עכלעוו ןוא לסעג־עמרוט ןופ

 סאוו םעד ץארט .קירבאפ־עדאנאמיל ןוא־סאווק א ןיא ןראוו

 םעניא לייטנא ןוויטקא א ןעמונעג רע טאה דמערפ רעד ןיא

 ןוא ןזיירק עשיסקאדאטרא יד ןופ ןבעל ןכעלטפאשלעזעג

 ראפ ןענופעג טשינ קסוטלופ ןיא רע טאה ןזעוו־ךוניח םעניא

 ןענרעל ןטימ טצענערגאב ךיז טאה רע .ץאלפ ןקיסאפ ןייק ךיז

 'דומלת ערעסעב יד ןופ זיירק ןטיירב א ןיא ימוי ףד םעד

 יפיט ןוא ,ןיזפראש ןייז טימ ןעמעלא טרעביוצאב ןוא רענרעל

 תדוגא ילעופ ןופ םירבח יד .רבסה ןייז ןופ טייקראלק ןוא טייק

 'יירפ םיא ןופ ןדעה וצ טמארטשעג זייוונסאמ ןבאה לארשי

 ם״יבלמ ןופ שורפ ןטימ דאוו רעד ןופ השרפ יד טכאנ וצ גאט

 .ם״במר ןופ שוריפ ןטימ תובא יקרפ םיתבש־רעמוז יד ןיא ןוא

 ענייז טימ לעלאראפ ,ןעגנורעלקפיוא ןוא ןעגנודנירגאב ענייז

 ןטסערג םעד טכאמעג ןעמעלא ףיוא ןבאה ןטנעמוגרא עשיגאל

 .קורדנייא

 םיא וצ ךיז טאה דובכ ןוא גנוטכא רעטסערג רעד טימ

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,קסוטלופ ןופ הבישיה־שאר רעד ןגיוצאב

 ןוא טסאג רעטפא ןא םיא ייב ןעוועג הניירפ רעטסעב ןייז

 ,םידימלת יד ןופ תוניחב יד ןריפוצכרוד םיא ןבעגעגרעביא

 ןוא םירועיש ייז ראפ טייצ יצ טייצ ןופ ןטלאה וצ ןטעבעג

 .הבישי רעד רעביא ת סכחטופא עקיטסייג יד ןעמענרעביא

 ןיימ ןופ טעטיראטיוא רעד ןעגנאגרעד זיא םע טייוו יוו

 ראי ףוס .טקאפ רעקידגעגלאפ רעד ןזייוואב ןעק רעדורב

 ־לופ ןטצעל םעד ןשיווצ תקולחמ א ןכארבעגסיוא זיא 1938

 לייט א ןוא ל״ז לטניול יולה רכשי קחצי ךורב ׳ר בר רעקסוט

 ,שטיוואנארא לשרעה ׳ר ןזח ןוא להומ־טחוש םעד ןוא םיטחוש

 רעד .טמא ןייז ןופ ןקיטייזאב טלאוועג םיא ןבאה עכלעוו

 ־רעביא ,בר רעשזמאל םוצ ןדנאוועג ךיז טאה בר רעקסוטלופ

 ןטעבעג ןוא לאירעטאמ־סגנוקידלושאב ןצנאג םעד ןבעגעג

 תוכלה ןיא תוניחב ןבעגפא םיא ראפ לאז טחוש רעד זא

 יד זיא לשרעה ׳ר .תישעמ הטיחש ךיוא יוו הלימ ןוא הטיחש

 םיא טאה בר רעשזמאל רעד רעבא ,ןעגנאגעגכרוד תוניחב

 ןטעבעג םעד ךאב טשרע ןוא געט יירד ךאנ ךיז ייב ןטלאהעגפא

 ךישממ ייב החלצה ליפ ןשטנווועג ןוא גנוקידלושטנא םיא ייב

 דעוו טשרע .רעירפ יוו קסוטלופ ןיא שדוקה תכאלמ יד ןייז

 ־ץרא ןייק ןעוועג הלוע ןענעז עילימאפ ןייז טימ לשרעה ׳ר

 טאה ,רעדורב ןיימ טימ ךיז ןענעגעזעג ןעמוקעג ןוא לארשי

 בר רעשזמאל םענופ ווירב םעד ןזיוועג םיא שרעה דוד ׳ר

 ןייז וצ םיא טעב רע ווו ,ןעגנוקידלושאב רעקסוטלופ יד טימ

 רעדורב ןיימ ןופ תעד־תווח יד .ךוסכס םעגיא ןורחא קסופ רעד

 ןבילבעג לשרעה ׳ר זיא יוזא ןוא עקידנרידיצעד א ןעוועג זיא

 טלדנאהעג טאה רע זא ,ןענאטאב ליוו ךיא .ןטסאפ ןייז ייב

 רעד ראנ ןעוו ,םידידי ענייז ןוא בר םענופ ןליוו םעד ןגעק

 ראפ ןענאטשעג ןענעז טייקיטכערעג יד ןוא תמא רעגייר

 הארוה ןיא תואיקב רעסיורג ןוא רשוי ןייז בילוצ .ןגיוא ענייז

 ןטאראב ןוא ןדיי רעקסוטלופ ךס א ןעמוקפיורא םיא וצ ןגעלפ

 תורות־ןיד ןוא םינינע עכעלנעזרעפ ענעדישראפ ןגעוו ךיז

 .ןסעצארפ עלענימירק ןגעוו וליפא ןוא

 ־סיורא ןוא קסוטלופ ןעמונראפ ןבאה םיצאנ יד ןעוו

 ריפ ,יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ רע טאה ,ןדיי עלא ןבירטעג

 ןצנאג םעד טכאמעגכרוד ןירעגעווש ןוא רעגיווש ,רעדניק
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 ןאפשנירג לאימחר

 *גגעלעג רעטשרע ר עד ייב ןוא קאטסילאיב זיב שראמ־־הלהב

 זיא רע .ענליוו ןייק עילימאפ רעצנאג ןייז טימ רעבירא טייה

 רענליוו םענופ דובכ סיורג טימ ןראוועג ןעמונעגפיוא אד

 ןראוועג טגראזאב ,ל״ז יקסנעזדארג רזוע םייח ׳ר ברה ןואג

 םירועיש ןטלאה ראפ טלאהעג א טימ ךיוא ןוא הריד א טימ

 ־גאק ןופ םידימלת יד ראפ תובישי ענענאטשטנא־יינ יד ןיא

 .ןטיבעג ןטעיוואס יד ךרוד ענעמונראפ יד ןופ ןוא ןליופ־סערג

 יד ןיא 1940/41 האי יד ןיא ןענופעג ךיז ןבאה רימ ןעוו

 דייפש ןעמוקאב םיא ןופ רימ ןבאה ,רעדלעוו רעקסלעגנאכרא

 .גנודיילקאב עמעראוו ץא ךעלקעפ

 ־עג טאה רע ןעוו ,ירפ רעגייזא 10 ,1941 ינוי ןט16 םעד

 ץירא ןענעז ,הבישי רעד ןיא רועיש ןכעלגעט ןייז ןטלאה

 קידנעניפעג טשינ ןוא טייל־.עד.עוו.אק.נע יד גנוניווו ןייז ןיא

 רעטסעווש ריא טימ יורפ ןייז טריטסערא ,םייה רעד ןיא םיא

 עניילק ריפ יד קידנזאלרעביא ,ריביס ץיק טקישעגסיורא ןוא

 ,רעטעפש געט ןעצ טימ .רעגיווש רעטלא רעד טימ רעדניק

 יימרא רעשטייד רעד ןופ שראמניירא ןכאנ ,ינוי ןט26 םעד

 רעגיווש ןוא רעדניק ריפ יד טימ רעדורב ןיימ זיא ,ענליוו ןייק

 .טאטש רעד ןיא תונברק עשיצאנ עטשרע יד ןופ ןעוועג

 .ד״יהו דורב ורכז היהי
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 םיצאנה יזניב סרהנש לודגה תסנכה תיב
 םיצאנ יד ןופ ןטייצ יד ןיא לוש עסיורג ענעראוועיג בורח יד



 התיהש ריע

 קילבסיוא רעניימעגלא — יללכ הארמ

 ןעוועג ז>א סאוו \7א\7ש א





 ךאש השמ לאפר

 !בעל שיטאטש ריא - ן7ז7וטלופ
 טלאטשעג ןוא
 (קילבכרוד א]

 ןשזאזייפ ןוא ןסאג ,רעזייה

 ןטירד םעד ,וועראנ ךייט םעניפ גערב ןקידברעמ ןפיוא

 ןופ רעטעמאליק 52 ,ןליופ ןיא ןכייט יד ןופ םיורג רעד ןיא

 טימ ןטייז יירד ןופ טלגנירעגמורא ׳עשראוו טאטשטפיוה רעד

 ךיז טרעטנענרעד ןעמ ןעוו .קסוטלופ טאטש יד טגיל ,גרעב

 עמאראנאפ א סנטייוורעד ןופ ךיז טזייוואב ,טאטש רעד וצ

 רעביא ןוא םעדייבעג עטיירפשעצ ךייט ןרעביא שירעלאמ ןופ

 טיובעגפיוא זיא טאוו םאלש םענופ םערוט רעד טרינימאד ייז

 ךרוד 1522 ראי ןיא עיכרארעיה־רעטסיולק רעד ראפ ןראוועג

 ןופ ןצענערג יד וצ ןקידנעמוקנא םעד .יקסנישטשעל לאפר

 ןענעפע םיא ראפ ךיז ןלעוו דלאב זא ךיז טכוד טאטש רעד

 ־רעד יוו רעבא .גנוטסעפ רעכעלמיטרעטלא ןא ןופ ןרעיוט יד

 טאטש רעד ןיא גנאגניירא םייב ךיילג ןעוו רע טרעוו טניוטש

 ךיז ןעיירד םע רעכלעוו םורא ׳לימ עסיורג א רע טעזרעד

 ןראוועג טלעטשעגפיוא זיא יז זא ׳ךיז טסווורעד רע ןוא ןדיי ליפ

 לימ רעד ןופ .גרעבנעזאר גילעז ןוא לארשי רעדירב יד ךרוד

 ,טאטש רעד ןופ רעטנעצ םעניא פארא־גראב ךיז ןעמ טזאל

 ןופ קידנביוזדנא ,ןטפעשעג עשידיי זיולב טעזרעד ןעמ ווו

 ךוטראפ םענרעדעל א ןיא טייטש םע ווו ,בלעוועג ןטשרע

 דראב רעסייוו א טימ דימש רעיורג־זיירג רעד עלדאוואק םייב

 .טנאה ןיא רעמאה ןרעווש א טימ ןוא ליומ ןיא עקלול א ןוא

 א ןופ דיי א ,ךאמלעטם א ןופ לעטשקרעוו א ןבענרעד

 עטראשראפ טימ ,לכענק יד רעביא תוציצ טימ סקווו ןקירעדי:

 .ןגיוא עטמולחראפ ןוא לדרעב רעכעליורג ןיילק א טימ ,לברא

 .דאר ןיא ןאווז םענרעצליה םעד טצינש ןוא יוזא רע טייטש

 רעד ןופ ,רעדיינש ןשידיי א ןופ לדליש א רעטייוו לסיבא

 םיוא גנעל יוזא ןוא .רעקעב א ןופ דליש א טייז רעטייווצ

 וצ טסייגרעד וד זיב ןדיי טימ לופ םוטעמוא ,ןסאג יד רעביא

 ־ריזח םוצ ׳רעדניר ןוא ןרופ טימ טקאפעג ץאלפ ןסיורג א

 ־טוג א רעדא רעיופ א טפיוקראפ רעדא טפיוק אד .קראמ

 ןא יצ דרעפ א ןדיי א ןופ גנולטימראפ רעד טימ רעציזאב

 ייז ןעייג עיצקאזנארט יד ןקידנעראפ ןטימ .המהב ערעדנא

 ־ניילק ,רעליטש א ווו ,קנעש ןקיייברעד םעד ןיא ןיירא

 םאד ייז טגנאלרעד דראב רעדנאלב א טימ דיי רעקיסקווו

 טניפעג קנעש םענופ טי־׳וו טשינ .םנזדנעג ענעטארבעג ןוא ריב

 ןוא־דרעפ ןופ ךורעג טימ לופ זיא םאוו ,זיוה־ייט סאד ךיז

 דארבעג שירפ ןופ קאמשעג ןפראש םעד טימ ,םייווש־ןשטנעמ

 ןדער ןיא ןשטנעמ ןפיט ענעדישראפ ןציז אד .ןשיילפ ענעט

 ־אמראפ א ןיירא טמוק גנולצולפ .קנווו ןפיוא ךרודא ךיז

 ,עלא ןוא רובצב החנמ ןענוואד דיז טעב ,הלגע־לעב רעטרעט

 םוצ ךיז ןלעטש ןוא טנעה יד ךיז ןשאוו ,לעפאב א ףיוא יוו

 ןדיי סאוו טלעווק רעקנעש רעד והילא םהרבא ןוא ןינמ

 .טאג ןא ןקנעדעג

 .עדייבעג עסיורג א וטסקרעמאב ,רעטייוו טסייג וד ןעוו

 לאומש ךרוד 1910 ראי ןיא טיובעגסיוא לימ־ףמאד יד זיא סאד

 םעד רעסיוא ווו ,ןארפאש םהרבא ןוא דנאלדירפ קחצי ,גניר

 ןופ טייז א ןיא .ןדיי — עטקיטפעשאב עלא ןענעז טסינישאמ

 רעסיורג א טימ ןדאלקס־ןליוק־ץלאה יד ךיז ןעניפעג לימ רעד

 טימ טלמיוו ןבענרעד .גרעבנעזאר עשוהי ןופ גאוו רעוואנאט

 ־ילעב עשידיי יד ןופ סעקשטירב ןוא סעמראפטאלפ ,ןרופ

 ןעוו .ןגעוו עלא ףיוא ןריפ וצ טיירג ןענעז םאוו ,תולגעה

 א וטסעזרעד ,םאג רעוועשראוו רעד ףיוא דיז טסניפעג וד

 ןקידרעמוז ןסייה א ןיא םאוו ,טפעשעג־טשרווו ךעלטסירק

 ־סאלפעג זיא סאג יד .טמולחראפ יוו ןוא קידייל טייטש גאט

 .ןטילפ טימ ראוטערט רעד ןוא רענייטש עטאלג טימ טרעט

 ןופ ןוא ץלאה ןופ ייווצ דאנ ןוא לגיצ ןופ טיובעג רעזייה עלא

 ךיז טיצ םע רעכלעוו ןופ עדייבעג א םיוא ךיז טדייש עלא

 זיא םאד .ןטארד ןופ למיוועג א ןעגנוטכיר ענעדישראפ ןיא

 טאטש יד טדניבראפ םאוו ,טמא־ןפארגעלעט ןוא־טסאפ רעד

 רעקיזאד רעד ןופ םטכער ןופ .טלעוו רעקידנסיורד רעד טימ

 טלגנירעגמורא ,ךאמעג רעקיטאטש רעסיורג א טייטש עדייבעג

 ־ראפ ןביוא ןרעיומ עלעקנוט יד ןיא ןוא םיוצ ןכיוה א טימ

 זיא סאד .ןכעלב עקידעפושמ טימ ךעלרעטסנעפ עטעוועטארל

 ייווצ םודא פא ןעמוק םע ווו ,עמרוט רעקסוטלופ עטסווואב יד

 טניפעג ריא ןבעל .ןפארטש עטסבראה יד רעכערבראפ טרעדנוה

 טנידאב רעכלעוו ,ךראטאמראפער" יד ןופ רעטסיולק רעד דיז
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 "םוקמ רעטלא" סאג יד ךיז טיצ סטכער ףיוא .עמרוט יד ךיוא

 ווו ,סאג עקיור עליטש א ,וועראנ םוצ זיב טייגרעד םאוו

 םוקמ ןטלא ןופ .ןדיי סנטסרעמ רעבא ןטסירק ליפ ןעניווו םע

 סאג רעוועשראוו רעד ןופ סקניל ףיוא ןעמ טעווערעקראפ

 עקיקאטשייווצ א ךיז טניפעג םע ווו ,סאג יאמ רעטירד רעד וצ

 א טנעצניוו" ןעמאנ ןפיוא לאטיפש םעד ןופ עדייבעג עגנאל

 זיא ןוא ראי 1594 םענופ ךאנ טריטסיזקע םאוו ןוא ״אלואפ

 ־קאד יד ץוחא .1876 ראי ןיא יינ־ספיוא ןראוועג טיובעגפיוא

 ןופ ךעלסילשסיוא ןענאטשאב לאנאסרעפ רעד זיא םיריוט

 ןבאה ץנעוורעטניא רעקירעהעג א ייב .רעטסעווש־רעטסיולק

 יארעביל ןעוועג ןוא ףליה עשיניצידעמ אד ןעמוקאב ןדיי ךיוא

 .טלדנאהאב

 ,רעטאעט־טאטש רעד ךיז טניפעג לאטיפש םעד ןגעקטנא

 ןענופעג ךיז טאה סאוו ,ץאלפ ןפיוא .1910 ראי ןיא טיובעגסיוא

 ןוא יאמ רעטירד ,רעוועשראוו ןסאג יד ןופ טקנופציירק םייב

 ־םעלרעייפ עלא־איצאנ ןעמוקראפ ןגעלפ ,עקסנאי־אטנעיווש

 .סוגסיוא־ךייט םענופ גערב םוצ זיב םוקמ ןטלא ןפיוא .ןטייק

 דכיראב רעד ןענאטשעג זיא ׳טאטש רעד ןטימ ןיא טסילפ סאוו

 עלא ןטלאהראפ ךיז ןבאה םע ווו ,"איראטקיוו" לעטאה רעט

 ־נעזרעפ עטנענימארפ ךיוא יוו טנגעג ןופ רעירארגא עסיורג

 ןופ זיוה־עפאק םעניא .עטמאאב־הכולמ עכיוה ןוא ןטייקכעל

 יד ןעמוקראפ ןגעלפ ןאראטסער םעד ראפ ןוא לעטאה םעד

 רעד ייב .םיצירפ יד ןוא םירחוס עשידיי יד ןשיווצ םנתמו־אשמ

 ,לכייט םאד ןסאלפעג זיא (אנשטילבופ) אקסנאי־אטנעיווש סאג

 רעדלעפ־עשאפ יד רעביא וועראנ ןופ ןגיוצעג ריז טאה םאוו

 רעקידנופצ רעד זא יוזא ,וועראנ םוצ קירוצ וועטיביר ייב

 ןא ףיוא יוו ןענופעג ךיז טאה .טאטש ןופ רעטנעצ רעד ,לייט

 ־רעטסיולק רעד וצ טרעהעג טאה חטש רעצנאג רעד .לזניא

 .עיפאראפ

 ןגיוצעג דיז טאה עקסנאי־אטנעיווש רעד ןופ ךשמה ןיא

 יוו טריזיליטס ,קירב ענרענייטש עוויסאמ עכעלמיטרעטלא ןא

 רעד ןח ןוא ץייר קידנבעגוצ ,רעסאוו ןרעביא עדאקרא ןא

 טלעטשעגפייא יז ןבאה םע זא טלייצרעד טאה ןעמ .טנגעגמוא

 ןענעז עבלעוו ,(ןפאלקש) ןרעלאג קירוצ ןראי רעטרעדנוה טימ

 ןא .רעטסיולק םענופ סעבמוקאטאק יד ןיא ןסאלשראפ ןעוועג

 ןיא ןראוועג טיובעגסיוא זיא "קירב ןקאזאק יד" קירב עכעלנע

 .יקאזאק קלאפ טאטש ןיא ןטריזינאיצאטס םעד ךרוד 1870 ראי

 ,עיעלא יד ךרוד טדיינש אקסנאי־אטנעיווש טייז עטייווצ יד

 ("אראפ") רעטסיולק םענופ ןטראג רעד ריז טניפעג םע ווו

 םענופ דאנ ("אטשאב") םערוט־םיש א טייטש םע ווו ןוא

 .ה״י ןט14

 א ןיא ןגיוצעג ריז טאה סאג אקסנאי־אטנעיווש יד

 "ראפ ןעוועג ןוא רעטנעצ־קראמ םוצ זיב עיניל רעדארג

 ןוא רעזייה עקיקאטשיירד ןוא ייווצ טימ ןטייז עדייב ןופ טיוב

 ־קראמ רעד ריוא יוזא ,ןטפעשעג ןוא רעבלעוועג טימ ליפ

 טייוו ןוא עקסנאי־אטנעיווש רעד ןופ קילבסיוא ןיא .ץאלפ

 והילדג ׳ר ןופ זיוה סאד ןעז טזאלעג ריז טאה קראמ ןרעביא

 רעד ףיוא ,רעקסנאי־אטנעיווש רעד ןופ םטכער .ןייטשרעבליז

 ןוא לוש יד ןעניפעג ריז טאה (סאג־לוש) סאג רעקסראלטאק

 ־ברוד ,ןענוואד ןלייא ריז ןגעלפ ןדיי ווו ,שרדמ־תיב רעד

 .עקסנאידווש יד ןוא סאג יאמ רעטירד יד קידנדיינש

 ־טאר רעד ןענאטשעג זיא ׳קראמ ןופ רעטנעצ ןיא ,םטכער

 ןט1ד ןופ ליטס ןשידעווש ןיא טיובעג ,רעגייז־טאטש ןטימ זיוה

 ןיא ןראוועג טיובעג רע זיא ןלעווק עשיראטסיה טיול .ה״י

 ןראוועג ןוא אוואנאוודרוק ןופ בוקאי ףאשיב ןכרוד 1405 ראי

 זיא 1728 ראי ןיא .ןדעווש יד טימ ןפמאק יד תעב טקידעשעצ

 רעכלעוו ׳יקסעלאז ףאשיב םעד דיוד ןראוועג טרירואטסער רע

 ןכלעוו ,רעגייזטאטש םענופ םערוט םעד טיובעגוצ ריוא טאה

 .טנגעג רעצנאג רעד רעביא ןעזעג טאה ןעמ

 ־אטשעג זיא קראפ־םאלש ןופ קע םייב ,קראמ ןופ םטכער

 ייב ןפמאק יד תעשב ווו טרא ןפיוא עצילפאק עניילק א ןענ

 דרעפ םנאעלאפאנ טאה ,ה״י ןט19 גנאפנא ןיא קסוטלופ

 .טקידעשאבמוא םיורא זיא רסיק רעד ןוא ,םופ א ןכארבעצ

 ןייז ןוא םינארעיה רעדורב ןייז טימ ןאעלאפאנ ווו זיוה םעניא

 רעקסוטלופ רעד טניווועג טאה ,ןטלאהעגפיוא ריז טאה עטיווס

 .ל״ז ןאמפיוק םלושמ םייח ׳ר בר

 רעקידעואג־ייווצ רעד ריז טניפעג חרזמ םוצ ףיורא־גראב

 םענופ שזאזייפ רעכייר א ריז טקעלפטנא םיא םופוצ ןוא םאלש

 רעקיבראפ רעד ןטימניא סערעיזא עניילק יד טימ וועראנ רייט

 טימ םאלש רעד .טנגעג רעשירארגא ןוא רעקידלאוו־טכידעג

 זיב ןגיוצעג ריז ןבאה סאוו ,ןראדיראק עשידרערעטנוא ענייז

 עיכרארעיה־רעטסיולק יד ררוד ןראוועג טיובעגסיוא זיא ,טייוו

 ,אד .ןפאשיב רעקצאלפ יד ןופ ץנעדיזער םלא ה״י ןט16 ןיא

 ראנימעס רעד ןענופעג ריז טאה ,עדייבעג רערעדנוזאב א ןיא

 ־טאטש יד ןוא רעצראק רעד ,עכעלטסייג עשיליוטאק יד ראפ

 .םאלש םוצ טרעהעג ריוא ןבאה דאב

 םענופ לייט א ןענופעג ריז טאה ברעמ וצ קראמ ןיפ םקעל

 םערוט־רעגייז א טימ ריוא רעטסיולק רעניטקידענעב ןסיורג

 יפא ןעמ טגעלפ םיוא ראי ,ןייא ראי ווו ,ןאקלאב א טימ ןוא

 ־רעטנוא ןוא גנאגפיוא םוצ ןטעבעג יד ןראפנאפ טימ ןליפש

 ,ףיוה־רעטסיולק םעד דרודא טייג ןעמ ןעוו •ןוז רעד ןיפ גנאג

 א דייק רעד ןיא גנאגניירא םייב ןסיורד ןיא ןעמ טקרעמאב

 ןראוועג טצירקעגסיוא דמושמ א דרוד ןענעז םע ווו ,לוואט

 :םיקוספ יד שדוק־ןושל ןיא
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 1939־ל דע ריעה ןועש םע (היריע׳ תיב) "שוטר״ה

 1939 זיב רעגייז־טאטש ןטימ (זיוהטאר) ״שוטאר״ רעד
 20־ה תונשב הסרהנש תיסורה היסנכה הארמו לחנה לומ רשגה

 ,עכריק רעשיסור רעד ןופ קילבסיוא רעד ןוא לכייט ןגעקטנא קירב יד

 ןראי רע20 יד ןיא ןראוועג טרעטשעצ זיא סאוו

 קראפ־טראפס טרופסה קרפ ץאלפ־רעטאעט ~ ןורטאיתה רככ



 ןינב־טאיוואפ םעיד םתא ןטראג רעד * (טאיוואפ) זוחמה תיב ביבס ןגה

 /׳האוש יקרפ״ב הרמת התוא האר *
 ."םוקמוא ןופ ןעלטיפאק" יד ןיא דליב ןבלעז םעד עז

65 



 ינוריעה ןגהמ ריעה הארמ
 ןטראג ןשיטאטש ןכרוד — טאטש רעד ןופ קילבסיוא

 היסנמיגה לא ךרדב "יגרקס ירטויפ" ירחא הקסניטקידנב בוחרה
 לחנה די לע "הצישטס" בוחרה געוו ןפיוא "יגראקס ירטאיפ" רעד דאנ אקסניטקידנעב סאג יד

 (ו958־ב .גאטאס — םלוצ) לכייט םייב ״אצישאטס״ סאג יד (1958־ב .גאטאפ — םלוצ) עיזאנמיג רעד וצ
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 ןבעל שיטאטש ריא — קסוטלופ

 ,המלש ךלמב ,ןויצ תונב ,הניארו הניאצ"

 םויבו ותנתח םויב ומא ול־הרטעש הרטעב

 .(1ובל תחמש

 .(-׳"עישומ לארשי יהלא ,רתתסמ לא התא ןכא

 טלעטשעגפיוא זיא םינינב־רעטסיולק סקעלפמאק רעד

 .יגראקס ארטאיפ ןסאג יד ייב םקניל .ה״י ןט16 ןיא ןראוועג

 ־ד טייטש (ןעעלא יד רעטנוא) אצישאטש ׳אקסניטקידענעב

 ־םגנוריגער־דענעמ רעד ןופ עדייבעג עקיקאטש־יירד ,עקיזיר

 .ליטס ןשיסאלק ןיא 1872 דאי ןיא טיובעגפיוא ,עיזאנמיג

 רעטירד רעד וצ םאג רעקסניטקידנעב רעד טימ קידנריצאפש

 ןיא םטכער ןיידא ןעמ טייג ,(רעגרוברעטעפ .וועג) םאג יאמ

 טגעלפ גאטימ ךאנ גאטנוז רעמוז ווו ,קראפ ןשיטאטש םעד

 .רעשעלרעייפ יד ןופ רעדא רעטסעקרא עשירעטילימ יד ןליפש

 סאג יד ןבי־העגנא דיז טאה ברעמ ףיוא עיניל רעכיילג רעד ןיא

 םעד ןגעקטנא זיוה םעניא קע ןיא ווו ׳(רעוואקאמ) יקשויצשאק

 זיא סאוו ,רעטאעט רעטשרע רעד ןעוועג תא ןטראג־ריצאפש

 ־טאטש םענרעדאמ א ןופ ןעיובפיוא ןטימ ןראוועג טרידיווקיל

 ןוא רעזייה 100 רעביא טציזאב םאג יד .1910 ראי ןיא לאז

 ןבאה םע ןוא ץיזאב ןשידיי ןיא ןענופעג ךיז ןבאה ריפ ראנ

 טאה אד .תוחפשמ עשידיי קיצנאווצ זיולב טניווועג ריא ףיוא

 נ״א ךעלדיימ ראפ עיזאנמיג־סגנוריגער יד ןענופעג דיוא ריז

 לוש) "ןעשטיוושט אלאקש" יד ןוא אקצאטאפ עידאקאעל ןופ

 ווו ,טאטש רעד רעסיוא טריפעג טאה םאג יד .(ןעגנוביא ןופ

 *אראטס לקעי ןופ לימ־טניוו יד ןענאטשעג תא עדנע רעד ייב

 ןסיירפ ןייק געוו רעד טריפעג טאה טרא םעד ןופ ןוא יקצעיווש

 ־סוגוא ץוא עשזמאל ,עלעשזראכ ,שטינשאשזפ ,וואקאמ ךרוד

 .וואט

 ןוא יאמ רעטירד ןופ ףערטנעמאזוצ ןפיוא ,םורד ףיוא

 טאה םע ווו ,םאג רעוואנאכעשט יד ןא ךיז טביוה ,יקשויצשאק

 ן־פ קירבאפ־ןישאמ־רארגא יד ןוא קאטראט רעד ןענופעג ךיז

 ־קירבאפ םענופ ףייפ רעקידלצלירג רעד .ץנימ לדנעמ ׳ר

 טאה טאטש רעצנאג רעד רעביא טכליהעג טאה םאוו ,ןעמיוק

 רעקקירוצ םעד ןגעוו רעדניק ןוא ןעיורפ יד ןסיוווצ ןבעגעג

 עטצעל יד ראפ טייטאב ןוא סעטאט ןוא רענעמ ערעייז ןופ

 טימ טגאזעגנא ןוא ע _ .נ ־ערעווש ןופ גאט א ןופ ףוס םעד

 .ורפא ןופ ןהעש יד דיירפ

 עסיורג יד ךיז ןעניפעג םאג רעוואנאכעשט רעד ףיוא

 טענופ רכש ןוא קילג ןפיוא טיידנא ןא .א״י /ג ,םירישה ריש (1
 .טאג ןקיטכיר ןטימ ןטפאהאב ריז טאה רע לייוו ,טאגעערנ

 איבנ רעד ווו ,לטיפאק א ןופ קוספ א .ו״ט ,ה״מ ,היעשי (2
 ןופ טאג וצ ןעמיק ןוא יירענידנצעג ןזאלראפ וצ רעקלעפ יד טפור
 והיעשי ןופ תואובנ יד זא ךריק יד טהנעט ,טסווואב יוו) .לארשי

 .(חישמ םער ושי ןופ םוקנא ןגעוו ןא ןגאז

 ןתעשב ךאנ ןראוועג טיובעג ןענעז סאוו ,ןקאלב־עמראזאק

 אביקע יוו ,רעמענרעטנוא עשידיי ךרוד םישזער ןשיראצ

 יד טלעטשעגפיוא קעווצ םעד וצ טאה רעכלעוו ,ןייטשנראב

 טלעטשעגוצ טאה רעכלעוו ,ןייטשרעבליז והילדג ןוא עינלעגעצ

 ןענופעג ךיז טאה ןייטשנראב אביקע ןופ עינלעגעצ יד .ןתיא

 ־אכעשט ןייק געוו ןפיוא טאטש רעד ןופ קע ןקידמורד םעניא

 .עוואלמ ןוא וואנ

 ןראוועג ,בורח תא טלעוו א ,ןראי רעבירא ןענעז םע

 ראפ קידעבעל יוזא טייטש קסוטלופ טאטש־טרובעג ןיימ ןוא

 ןוא ןסאגטפיוה עריא טימ ,ןבעל ןקידנזיורב ריא טימ ןגיוא יד

 ־עלעט ,אקסלעשאנ יוו ,ךעלסעג עניילק יד טימ ןוא ןעייסאש

 ־יעטנעיווס ,ירוגיוו־יקריוושז ,יקרוג ,אטוגוארט ,אנשטיפארג

 ,אקסשזעיוואלאיב ,אוואקמאז ,אצישאטס ,אקסראטאנעס ,ייראמ

 .א״א אנלאקש ,וועטיביר ,אראזאטלאב

 רעבא ,הביבס עשידיי א ןיא טבעלעגסיוא ךיז ןבאה רימ

 דבוא ׳עטיירב יד וצ ,שזאזעיפ ןשיליופ םוצ ןדנובעגוצ ןעוועג

 יקיזאד םעד ןיא .רעדלעוו ןוא ןכייט יד וצ ,ןעניילפ עכעלדנע

 ,דרע רעטעפ ,רעניורב ןופ ׳ןראק ןוא ץייוו ןופ פאקסאדיעלאק

 טאטש רעזדנוא טאה םנעמיוק־קירבאפ ןוא ןלימ־טניוו ןופ

 םלא ןראוועג טנכערראפ ןוא ןח ןוא ץייר ןרעדנוזאב א טאהעג

 ץנאג ןיא ןוא עיוואזאמ ןיא רעטרע עטסנעש יד ןופ ענייא
 .ןליופ

 תוכאלמ ויא תוסנרפ

 ה״י ןט19 ןופ ביוהנא ןתב ןסייהעג טאה קסוטלופ

 דנאר ןפיוא ןענופעג דיז טאה טאטש יד ןוא א ק סוט לופ

 ־רעטעפ—עשראוו ןוא ןסיירפ—עשראוו ןעייסאש־טפיוה יד ןופ

 ןסאג יד טציירקעג ךיז ןבאה םע ווו טרא םעד ןופ .גרוב

 יאמ רעטירד) רעגרוברעטעפ ,םוקמ רעטלא .רעוועשראוו

 ךיז טאה ןעמ ווו טרא םוצ זיב ,וועראנ ךייט םוצ זיב (סאג

 ןפיוא ןעלפישרעביא םאראפ א ןופ ףליה רעד טימ טנעקעג

 עכריק רעד וצ טרעהעג חטש רעצנאג רעד טאה ,גערב ןטייווצ

 טסילפ םאוו ,סיגסיוא־ךייט םעד ךרוד טרילאתא ןעוועג ןוא

 ־רעטסיולק יד ןעניפעג ךיז ןבאה אד .טאטש רעד ןופ ןטימניא

 יד ןעוועג תא סייוו ,םאלש ןכעלרעטלעלטימ ןטימ םעדייבעג

 ־םיחלג רעד ןעוועג זיא אד ןוא ףאשיב םענופ ץנעדיזער
 .ראנימעס

 דיי ןייק טאטש רעד ןיא ךיז טאה ה״י ןט19 .ביוהנא ןזיב

 ,עכעלטסייג יד ןופ רעווראפ ןבילוצ ןעניפעג טראטעג טשינ

 טצעזאב דיז ייז ןבאה הרירב־תילב .קסוטלופ ןופ םיתב־ילעב יד

 ןופ רעטעמאליק 18 ,עוואפאפ ןיא ,רעפרעד עקימורא יד ןיא

 לאצ עקידנטיידאב א ןענופעג ךיז טאה םע ווו ,טאטש רעד

67 



 ך א ש ה שמ לאפר

 ערעסערג ווו ,יוואלפאפ ףראד ןקידתונכש םעד ןיא ןוא ןדיי

 םעד ,שטיוועקטונ עטנ ןתנ וצ טרעהעג ןבאה םיא ןופ םיחטש

 .שטיוועקטונ ןאמרעה קינשטוראפ ןופ שרוי ןטריגיליווירפ

 ,יקסווארבמאד ןופ ןרענאיגעל יד ןיא טנידעג טאה רעכלעוו

 ןטכאלש עשינאעלאפאנ ענעדישראפ יד ןיא ךיז טנכייצעגסיוא

 .ןדרא ןאיגעל־ןרע ןשיזיוצנארפ ןטימ ןראוועג טרעאב ןוא

 ראי ןיא דנאטשפיוא ןשיליופ םעד ןקירדרעטנוא ןכאנ

 רעטסיולק םעד זיב ןראוועג טנערבעגפא קסיטלופ זיא 1831

 ןטימ טאטש רעד ןופ ןעוועג טצענערגעגפא זיא סאוו ,חטש

 עכעלטע ןיוש ךיז ןבאה טייצ רעקיזאד רעד ןיא .סוגסיוא ךייט

 טעוועדנופעגנייא ,רעקרעווטנאה ללכ ךרדב ׳תוחפשמ עשידייי

 הפרש רעד ךאנ יובפיוא ריא ןרילומיטס וצ ידכ ןוא ,טאטש ןיא

 עשידיי ןבאה ,עגאל עשימאנאקע ריא ןרעסעבראפ וצ ןוא

 חספ יוו ,(עדליג רעטשרע רעד ןופ) םירחוס עטריגיליווירפ

 ןתנ ןופ םעדייא רעד) ןייטשרעבליז והילדג ,גרעבנענארק

 ןיא ןצעזאב וצ ךיז טכער סאד ןעמוקאב (שטיוועקטונ עטנ

 .(לגיצ ןופ ראנ) רעזייה ןעיוב וצ ןוא רעצעלפ ןפיוק וצ ,טאטש

 ןבאה ייז ןוד טרעסערגראפ ןדיי לאצ יד ךיז טאה טייצ רעד טימ

 ןריפ ןעמ טגעלפ הרובק וצ .טנדראעגנייא טוג לעירעטאמ ךיז

 טפיוקעג ןעמ טאה םורא טייצ א ןיא טשרע לייוו ,קסלעשאנ ןייק

 .(* ןימלע־תיב א ראפ ץאלפ א

 גערב ןפיוא ,גנובעגמוא רעקידלאוו ןוא רעכייר רעד ןיא

 ־קאב ןוא רעטוג םלא טנידעג טאה רעכלעוו ,וועראנ ךייט ןיפ

 םעד טלקיווטנא ןדיי יד ןבאה ,לטימ עיצאקינומאק רעמעוו

 ־נארט רעסאוו םעד קידנצונסיוא ןוא לדנאה־ץלאה ןוא־האובת

 ־שטייד ןייק טראד ןופ ןוא גיצנאד זיב טגנאלרעד ,טראפס

 ־לופ ןייק ןדיי יד ןופ עיצארגימיא עטקראטשראפ יד .דנאל

 טלדנאווראפ טאה ה״י ןט19 ןופ טפלעה ןטייווצ םעניא קסוט

 .רעטנעצ־טראפסקע־האובת ןקיטכיוו א ןיא קסוטליפ

 טלעטשעגפא טאה 1863 ראי ןיא דנאטשפיוא רעשיליופ רעד

 זכארבעגסיוא זיא םאוו ,הפרש יד ןוא גנולקיווטנא עקיזאד יד

 .טאטש יד טכאמעג בורח רעדיוו טאה םורא ראי עכעלטע ןיא

 קירוצ טאטש יד זיא וויטאיציניא רעשידיי רעד קנאד א רעבא

 ןוא רענעלפ עשינאטקעטיכרא טיול ןראוועג טיובעגפיוא שאר

 ,רעזייה עטרעיומעג זיולב ןראוועג טלעטשעגפיוא ןענעז םע

 ןדיי .ןעזסיוא םענרעדאמ א טאטש רעד ןבעגעג טאה סאוו

 :רעטיג עכעלגעוואבמוא 60% ץפ רעציזאב יד ןראוועג ןענעז

 א ףיוא לוש עטנערבענפא יד ןראוועג טרירואטסער זיא םע

 .ץאלפ םענייש ןוא ןקידתובחיי

 ־באוובייא רעשידיי רעד ןגעוו סעטאד עטלעטשעגטסעפ יונעג (*
 — .יקציוואר .מ ןופ רמאמ ןשיראטסיה םעניא עז קסוטלופ ןיא גנורעד

 דער

 ־לופ זיא ןליופ ןיא רעקראפ־ןאב םעד ןופ םוקפיוא ןטימ

 ־עלפ עשיגעטארטס עשיסור בילוצ ןראוועג ןטימעגסיוא קסוט

 א ןופ רעטעמאליק 22 ןענופעג ויז טאה טאטש יד ןוא רענ

 םעד פאלק א ןבעגעג טאה סאד .עיצאטס־ןאב רעטסטנעאנ

 םע ווו ךעלטעטש ןוא טעטש יד לייוו ,קרעווטנאה ןוא לדנאה

 ן־אטקאפ־טפיוה יד ןראוועג ןענעז עיניל־ןאב יד רעבירא זיא

 רעבמעוואנ םענופ רעבא ןקיטשרעד ןכאנ .לדנאה־רארגא םעניא

 ־ילימ עריא טקראטשראפ טכאמ עשיראצ יד טאה דנאטשפיוא

 ־אווקנייא ךיז ןבאה קסוטלופ ןיא ןוא ןליופ ןיא תוחוכ עשירעט

 ןוא רוטנאדנעמאק יד ןוא ןקלאפ עשירעטילימ ייווצ טריט

 א ןראוועג טלעטשעגפיוא זיא ךיוא .עיזיוויד רעד ןיפ באטש

 עגאל עלעירעטאמ יד ךיז טאה םעד קנאד א .לאטיפש עינרעבוג

 ,טרעסעבראפ קידנטיידאב גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ

 םייב הסנרפ רעייז ןגיוצעג ןבאה תוחפשמ עשידיי לייט א לייוו

 ענעדישראפ ייב ןוא רעטילימ םעד רעטופ ןוא זייפש ןלעטשוצ

 עשידיי יד .(סעקישטאירדאפ) ןעגנומענרעטנוא עשירעטילימ

 ןוא ןרעסערגראפ ןייא ןיא ןטלאהעג ךיז טאה גנורעקלעפאב

 זייוואב םלא .תושפנ טנזיוט 8 םורא 1914 ראי ןיא טכיירגרעד

 טקאפ רעד ןעניד ןעק עגאל רעשימאנאקע רעקיצניג רעד ןופ

 םוש ןייק ןעגנאגעגנא טשינ טעמכ זיא קסוטלופ ןיפ םאוו

 .עיצארגימע עשידיי

 ןופ גנוביירשאב רעכעלריפסיוא רעד וצ קידנעייגרעביא

 גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ רוטקורטס רעשימאנאקע רעד

 ןעמענ יד ןקרעמנא טייהנגעלעג רעד ייב ךיא לירו ,טאטש ןיא

 רעייז ךרוד ןענעז עכלעוו ,םעקישטאירדאפ עקיזאד יד ןיפ

 ,דובכ ןוא םוטכייר וצ ןעגנאגרעד םיילפ ןוא ימ ,עיגרענע

 ייב טעבראעג ןבאה עכלעוו ,ןשטנעמ ךס א הסנרפ קידנבעג

 ןוא סעיצוטיטסניא עשידיי ראפ טלעג ןעוועג בדנמ ןוא ייז

 .ןקעווצ עקיטעטליווו

 ןראפ ןלאירעטאמ־יוב טלעטשעגוצ דלעפסוקראמ קחצי .1

 יקסוועגראעג) ןילדאמ ןוא קסוטלופ ןיא רעטילימ ןשיסור

 קינייווסיוא ס״ש ץנאג טנעקעג ,ןדמל רעסיורג א ,(סופראק

 ןוא עשיליופ יד טפירש ןוא טראוו ןיא טשרעהאב וצרעד ןוא

 !ךארפש עשיסור

 רעד ןיא תומהב ןרעפיל טגעלפ גר:"ייוו דוד המלש .2

 ןט7 רעטעפש) קלאפ ןיקסלאפמאסקעלא ןראפ ןוא עיזיוויד

 ןוא הליהק רעד ןופ רעציזראפ ןראי עגנאל .(קלאפ ןקסלעווער

 ;אשידק הרבח רעד ןיא יאבג

 טלעטשעגוצ ךיוא טאה קלאפ ןיקסלאפמאסקעלא ןראפ .3

 רעטעפש ךיז טאה רעכלעוו ,רעלצעג ןימינב עשאפ ןוא האובת

 קלאפ םענופ ןייגרעביא ןטימ ץיוועינרעקס ןייק ןגיוצעגרעביא

 :טאטש רעקיזאד רעד ןיא
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 ןבעל שיטאטש ריא — קסוטלוס

 טלעטשעגוצ טאה שטיוועקסונ (םעסזונפ) לשרעה .4

 .םעמראזאק יד ייב בלעוועג לאיגאלאק א טאהעג ןוא ןטקודארפ

 םלא ןראוועג ןבילקעגסיוא ןוא רעוט־ללכ א עבטב ןעוועג

 • טארטסיגאמ ןיא קינוואל

 ־ועוואנאי ןויצ־ןב טריפעג טאה רעטילימ ןראפ שיילפ .5

 .ןדמל א דיי א רעבא ,בצק א ךאפ ןופ

 .ןליוק ןוא ץלאה טרעפילעג טאה גרעבנעזאר והיעשי .6

 ןדעי ראפ ןפא ןעוועג קידנעטש זיא גנוניווו־טראפמאק ןייז

 ענייז ןבעגעג ,ןטיהעגפא ןוא םורפ שטאכ .ןקיטפרעדאבטי־נ

 ־קארפ ןבאה רעטכעט ייווצ ענייז .גנודליב עכעלטלעוו רעדניק

 רעדורב רעייז טימ ןעמוקעגמוא ןוא םיריוטקאד םלא טריציכ

 .עשראוו אטעג ןיא לבייל

 ןיא לדנאה רעד זיא המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד זיב

 ףיוא .טנעה עשידיי ןיא ךעלסילשסיוא טעמכ ןגעלעג טאטש

 ראנ ןענעז ןגייווצפא עלא ןופ ןטפעשעג עשידיי 150 םודא

 ךיוא .עכעלטסירק ןעוועג ןטפעשעג־לאינאלאק עניילק ריפ

 ןוא םענאגארטס 100 יד ץיזאב ןשידיי ןיא ןענופעג דיז ןבאה

 ינירג ,שיפ יוו ,קראמ ןפיוא ןלעטשקרעוו יישהכאלמ־ילעב

 ,רוטקאפונאמ ,עירעטנאלאג ,סקעבעג ,זייפש ,לעמ ,גראוו

 ־ראג ,רעקירטש ,רעלאטס ,רעטסוש ,ןעגנוטעבראסיוא־רעמיר

 ,רענשזריק ךיוא יוו ,ןכאפ ריפ עטצעל יד .רעלקומש ,רעב

 ־ןרעוואר ,רעקאט ,רעדניבנייא ,רעפעטשנשאמאק ,רעכאמלטיה

 ׳סיוא ןטערטראפ ןעוועג ןענעז רעכאמרעגייז ,רעקינאכעמ

 ,רעטסוש ןופ לאצ רעניימעגלא רעד ןופ .ןדיי ךרוד ךעלסילש

 ,רעלעטש־ןוויוא ,ךאמלעטס ,ןדימש ,רעסאלש ,רעלאמ ןבוטש

 רערעש ןוא רעקעב ןוא ןדיי ןעוועג 60% ןענעז רעלשעשט

 םולש — רעטסיימ־יוב רעשידיי ןייא ןעוועג ךיוא זיא םע .75%

 .שטיוואבייל

 סענאגארטס

 דילעיז היח ןאנביוא םעד ןעמונראפ טאה גראוונירג ייב

 ריא בילוצ ןפורעג יוזא ריא טאה ןעמ ."עקלאקסאמ" יד ,אקס

 טסניד ןשירעטילימ ראי 25 ףיוא טפאכעג טאה ןעמ ןכלעוו ,ןאמ

 ;ןטשרע םעד יילאקינ ייב

 ףלאוו ןעוועג זיא טכורפ ןופ ראדנערא ןוא רחוס א

 ;קינדארגא

 ־עשאק רעד לאיטחר טפיוקראפ טאה סעשאק ןוא לעמ

 יד ןעוועג זיא יז ,"הרש עצראווש" יד יורפ ןייז טימ רעכאמ

 ןא ויילא ,"טנעצודארפ״־עשאק רעד רע ןוא ןירעפיוקראפ

 ;ןטיהעגפא ןוא םורפ גנערטש ,דיסח רעוואנישמא

 ןעוועג זיא לעטש רעקידנבענרעד רעד ייב ןכש ןייז

 !דיסח רעקצאק רעקיניזפראש א רעכאמעשאק לאומש

 טייקמאזקרעמפיוא יד ןגיוצעגוצ טאה ןלעטש־שיפ יד ייב

 השמ רעקיסקוווניילק רעד טייקטושפ ןוא טייקנסאלעג ןייז טימ

 ןיא ץרא־ךרד טקעוועג טאה םינוק וצ גנורצאב ןייז .ןאיפאס

 !יורטוצ

 ךיוא ,רענילרעב לוונייז ןגעוו ןגאז ןעמ ןעק עבלעז םאד

 ןוא ןגיוא עצראווש עפראש־קיציפש טימ ןקיסקוווניילק א

 ארוק־לעב רעד ןעוועג זיא לבייל ןוז ןייז) דראב רעלעקנוט

 !(לוש ןיא

 טנסינ המלש דוד ןעוועג ךיוא זיא רעלדנעה־שיפ א

 בייוו ןייז ןעוועג זיא עטרחוס עשיטקאפ יד רעבא ,ןאמאניצ

 ,ןענרעל םייב ןעוועג זיא פאק ןייז לייוו ,ליח־תשא יד ,הרש

 רערעג ןיא ארוק־לעב א ןוא דיסח רערעג א ןעוועג זיא רע

 ;לביטד

 לעמעז השמ ןעמונראפ ךיז טאה לדנאה־טרוה־שיפ טימ

 ימיא ןוא עשראוו ןייק שיפ טריפעג ,(לארשי ןיא ןבראטשעג)

 .דנאלסיוא ןופ רעטניוו ףיוא טריטראפ

 * רעקרעווטנאה
 רעלאטס

 ־ארפ ראנ ןבאה עכלעוו ,רעלאטס עכעלטסירק יד רעסיוא

 ןעוועג רעלאטס־יוב ןוא־לבעמ יד ןענעז ,םענמורט טריצוד

 דוד ןעוועג ןענעז טאטש ןיא עטשרע יד .ןדיי דעלסילשסיוא

 ןעמוקעגוצ ןענעז רעטעפש ,םיובנעשריק םהרבא ןוא אנישזאי

 ־םיוא ריז טאה םע עכלעוו ןשיווצ ,קילטנעצ עכעלטע דאנ

 גנוטעבראסיוא רעטריציפילאווק רעטוג רעד טימ טלייטעג

 ־טנא רעייז ןעוועג זיא עיצקודארפ לבעמ יד .אנישזאי רעטלא

 .עשראוו טאטשטפיוה רעד ראפ ךס א טעבראעג ןוא טלקיוו

 .תוחפשמ 150 םורא ןטלאהעגסיוא דיז ןבאה יירעלאטס ןופ

 ר עדיינ ש

 ןמלז ןעוועג ןענעז טאטש ןיא סרעדיינש עטשרע יד

 רעדירב יד רעטעפש ןוא יקסנישזעשזב םהרבא ןוא אקסאלוו

 ןיא דנאלסור ןיא ןבראטשעג) אקסאלוו ןושרג ןוא לאקזחי

 ־באק עטיירג ןעוועג זיא טגייווצראפ םרעדנוזאב .(1942 ראי

 ךיז טקנעדעג תוכאלמ־ילעב יד ןופ ןוא יירעדיינש־עיצקעפ

 ־עיצקעפנאק־ןעמאד א ןופ רעמיטנגייא רעד ,רעוואנאינכ השמ

 .ןיזאגאמ

 ר ע ט ם ו ש

 עכעלטסירק ייווצ קסוטלופ ןיא ןעוועג ןענעז םע שטאכ

 ,סרעראפ דיראי — רעלדנעהניילק ןוא רעקרעווטנאה :עז •
 .(שטיוואמישאט) ןאסלוב אדיא
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 דאש השמ לאפר

 ןופ ןטפעשעג עשידיי יד ןענעז ךאד ,ןעניזאגאמ־רעטסוש

 םהרבא ,גרעבדלאג גילעז ,עשזור םהרבא ,אקנאלבאי לווייפ

 ־טסירק ןופ טלופעגרעביא ןעוועג ט1ג ןתנוהי ןוא יקסנילעיו

 75 סורא הנויח ןגיוצעג ןבאה גייווצ םעד ןופ .םינוק עכעל

 .תוחפשמ

 םיבצק

 ־בוזאב .תוחפשמ־םיבצק 25 ןעוועג ןענעז טאטש רעד ןיא

 ־רענע ןא ,עטבצק יד עשטכאר ןענאמרעד וצ יאדכ זיא רעד

 טיירג ןעוועג קידנעטש זיא עכלעוו ,יורפ עכעלרע ןוא עשיג

 יז טאה רעטכעט עריא וצ םמעדייא .טיונ א ןיא ןפלעהוצסיוא

 ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ןוא רענרעל עפראש ןבילקעגסייא

 .רערעל־שיערבעה ןיימ ,דראבסארג ףסוי

 ־בוזאב א ךיז טימ טלעטשעגראפ םיבצק יד ןבאה ללכב

 ןבאה ץראה ןוא חוכ ווו ,שטנעמ־סקלאפ ןשידיי ןופ פיט ןרעד

 ךיז ייז ןבאה לאמנייא טשינ .הרובג רעשידיי וצ ןגיווואב

 ־יאנוש יד ןזיוועג ןוא קלאפ ןשיריי ןופ עדווירק יד ןעמונעגנא

 .טסיופ רעייז ןופ חוכ םעד לארשי

 תולגע־ילעב

 רעד ןגעלעג זיא טנעה ערעייז ןיא .םעילימאפ 30 םורא

 ־רעביא־טסאפ יד ךיוא ןוא רעקראפ רעשיטאטשנשיווצ רעצנאג

 ,רעקיסקיוועג־ךיוה רעד :ךיז טקנעדעג ייז ןופ .ןעגנוקיש

 ־יעוואפמעטסעינ ,"קאוועינפ" לדוי ,ןייטשרעביב דוד "רעכיוה"

 טאהעג טאה לוולעוו־ריאמ ןוז רעייז סאוו ׳הוח יורפ ןייז טימ

 .הארוה רתיה

 רעכאמרעגייז

 עטשרע יד ןופ ןוא טאטש ןיא רעכאמרעגייז רעטשרע רעד

 טאה ךאפ םעד .ךאש לבייל ןעוועג זיא קסוטלופ ןיא תוחפשמ

 טאה רעכלעוו ,(עדייז ןיימ) יאמש קחצי ןוז ןייז ןעוועג ךישממ

 םהרבא רעטאפ ןיימ ,רעגייז־טאטש ןפיוא טכיזפיוא טאהעג

 ,ןשטנעמ ףניפ טימ לעטשקרעוו א ןטלאהעג טאה רעכלעוו ,ךאש

 ןעמונעגרעביא טאה רעכלעוו ׳השמ ןוז ןייז ןוא גנילרעפש ןמלז

 ־קרעוו סרעטאפ ןיימ ןופ .רעגייז־טאטש ןרעביא לארטנאק יד

 ־דניל לקעי יוו ׳רענעמכאפ עטוג ןעמוקעגסיורא ןענעז לעטש

 ־םיוא ןטלאהעג ןוא דימשדלאג א ןעוועג ךיוא זיא טאוו ,גרעב

 המלש ־םייח ,שוריג־יצאנ ןזיב רעגייז־טאטש ןרעביא טכיז

 ןיטשרוב לשיפ ,ךויצ ילעופ" ןופ ראטאזינאגרא רעד ,ןאיפאס

 ףסוי ,גרעבסייוו ,שאראק לרעב ,(לארשי ןיא ןבראטשעג)

 .סאלק רעטלא ןוא גרעבנעזאר לדנוז ,ןייטשפע

 רעלאמ־ןבוטש

 ןעוועג ןענעז רעקרעווטנאה עקיזאד יד ןופ טנעצארפ 90%

 ,ןייטשרעביב אביקע טלייטעגטיוא ךיז טאה ייז ןשיווצ ןוא ןדיי

 טאה רעכלעוו ,לדנעמ ןוז ןייז .טנעלאט־רעלטסניק ןייז טימ

 ןעמוקעגמוא זיא ,רעטאפ ןייז ןופ ךאפ םעד ןעמונעגרעביא

 םיא ןבאה םיצאנ יד .ליוק רעשטייד א ןופ שוריג םעד ברע

 .אטיוא ןשירעטילימ א ןדנוצעגרעטנוא טאה רע זא טקידלושאב

 עירטסודגיא

 "יילק ןיא ,טאטש ןיא ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא יד

 ךרוד ןראוועג טעדנירגעג ןענעז ,באטשסאמ ןסיורג ןא יצ ,םענ

 רעייז ןיא המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד זיב ןעוועג ןוא ןדיי

 .ץיזאב

 טעדנירגעג ,קאטראט־ץלאה ןוא קירבאפ־ןענישאמ־רארגא

 150 טקיטפעשאב ןוא ץניס לדנעמ ךרוד ה״י ןט19 ןופ ףוס םוצ

 ז ןדיי רענעמכאפ־רעלאטס ייז ןשיווצ ,רעטעברא

 ־עפש ,ןייטשתאב אביקע ךרוד טעדנירגעג ,קירבאפ־לגיצ

 !קינלעצ החמש ןופ ץיזאב ןיא ןעוועג רעט

 ךרוד טגיילראפ ,ןניק ןוא םנוויוא וצ םעלפאק ןופ קירבאפ

 !דנאלדירפ ןועמש ןוא ןאמבעל לארשי־םייח

 !יקסנימאוואנ .ל .י ןופ לימ־ףמאד ןוא קאטראט

 גילעז ןוא לארשי רעדירב יד ךרוד טגיילראפ ,לימ־ףמאד

 !שזאטנאמ לבייפ ןוא גרעבנעזאר

 ,דנאלדירפ קחצי ,גניר לאומש ךרוד טעדנירגעג ,לימ־ףמאד

 ;ןארפאש םהרבא

 ןוא ןאמגאוו לדנעמ ףסוי ךרוד טיובעגפיוא ,לימ־ףמאד

 ;יקסנימאק עטנ

 ;יקצעיוושאראטס לקעי ךרוד טלעטשעגפיוא ,לימ־טניוו

 ;ןייטשנייוו םייח ןופ ץיזאב ןיא ,לימלייא

 ;קינוועלא לרעב ןופ ,לימלייא

 .עשזור רעמיטנגייא ,לימלייא

 ךעלסילשסיוא ןלימ־עשאק ןעצ ןעוועג ןענעז םעד רעסיוא

 .טנעה עשידיי ןיא

 ־רעסאוו יכדרמ ךרוד טעדנירגעג ,קירבאפ־רעסאוו־עדאס

 לאומש םעדייא ןייז ןופ םוטנגייא רעד ןיא רעטעפש ןוא גוצ

 רעד ןיא ןעגנוטעבראסיוא עריא טימ ןעוועג טמיראב ,יקצוטש

 יטנגעג רעצנאג

 :יקסוועשטאכאמ לבייפ ןופ ,קירבאפ־רעסאוו־עדאס

 !ןאמרוג בקעי ןופ קירבאפ־רעסאוו־עדאס

 !ןהכ רזעלא ןופ קירבאפ־רעסאוו־עדאס

 יד ,תילגרמ רזעלא ןוא השנמ ןופ קירבאפ־רעסאוו־עדאס

 רעקסוטלופ ןטשרע םעד ,תילגרמ ןהכה עטנ־שריה ןופ ןיז
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 !הארוה־הרומ

 !ףראדסריאמ לאיקרמ וצ טרעהעג ,קירבאפ־עטאוו



 ןבעל שיטאטש ריא — קסוטלופ

 ;לעקנערפ לארשי ןופ ,קירבאפ־קיסע

 ;אקראצ רזעילא טעדנירגעג קירבאפ־פענק

 ןפוא ןוויטימירפ ראג א ףיוא טריפעג ןקירבאפ־ףייז ףניפ

 ;ןאמצלאה שריה ;שטיוואמישאט והילא ךרוד ערעדנא ןשיווצ

 ;גרעבנירג רעדירב ןוא לקעי

 ןוא אדאגיוו קחצי ךרוד טריפעג ןקירבאפ־ךעלרעקיוצ ייווצ

 ;ןושרג םהרבא ןוז וייז

 רחסימ
 ןטפעשעג־ןזייא

 ןעוועג זיא קסוטלופ ןייא םירחוס עטשרע יד ןופ רענייא

 רעקסנאיי־אטנעיווש רעד ףיוא טאה רע .ןייטשרעבליז והילדג

 א ןוא טאטש ןיא טפעשעג־ןזייא עטסערג סאד טאהעג םאג

 ןדיי ייב טייהנטלעז א ,רעוועג ןפיוקראפ וצ שינעביולרעד

 קראמ םענופ רעטנעצ ןיא זיוה ןגייא ןא טאהעג .ןטייצ ענעי ןיא

 .קסוטלופ ןיא ןפור םע טגעלפ ןעמ יוו ,"זיוה ענרעזייא םאד"

 עטנ ןוז ןייז וצ ןעגבאגעגרעביא טפעשעג םאד זיא רעטעפש

 ר״ד ,לקינייא סבואט לאקזחי .בואט לאקזחי םעדייא ןייז ןוא

 .לארשי ןיא גרוריכ רעטנאקאב א זיא עבט באז

 ריפ דאנ ןעמוקעגוצ ןענעז ה״י ןט19 ןופ עדנע םייב

 יצ טרעהעג טאה םבייא עכלעוו ןופ ,ןטפעשעג־ןזייא עשידיי

 יורפ ןייז םע טאה טריפעג ןוא ןאמבייל ("רענאשזור") לדנעמ

 .ףראדסריאמ עשוהי ןופ רעטכאט יד עשטהרש

 ןרעטראפסקע ןוא םירחוס האובת

 ןעוועג קסוטלופ ןיא ןענעז ןרעטראפסקע האובת יד ןופ

 ־לופ ןיא טלעטשעגפיוא טאה רעכלעוו ,טנעל השמ :טנאקאב

 טימ ךאד ןפיוא עלעדנעפ א טימ) רעלכייפש ןסיורג א קסוט

 דיי רעטשרע רעד ,גוצרעסאוו יכדרמ ;(תובית ישאר ענייז

 ןורב ;טעדיילקעג ץרוק ןעגנאגעג זיא רעכלעוו ,טאטש ןיא

 גרעבנעזאר ףלאת ןמחנ ,שטיוואלעפאק הירכז ;גרעבנענארק

 ןכעלרעניא ןראפ טלדנאהעג ןבאה עכלעוו ,ערעדנא ןוא

 .ךיורבעג

 עשזנארב־לאינאלאק
 ןטפעשעג טרוה

 ןמחנ טאהעג טאה טפעשעג־טרוה קידנרירעפסארפ א

 טאה רעכלעוו ,ףראדסריאמ לאלצב רעטעפש ןוא וואראשזא

 ףיוא זיוה םיורג א טיובעגסיוא ,וויטאיציניא ךס א ןזיוועגסיורא

 טאה םאוו ,רעטשרע רעד ןעוועג ןוא סאג רעקסראלטאק רעד

 *עג ןייז ןיא עיצאזילאנאק ןוא גנוטייל־רעסאוו טריפעגניירא

 ןענופעג זיוה םעניא ךיז טאה ןטייצ עשיסור יד תעשב .עדייב

 יד ןופ רעטנעצ רעד רעטעפש ,עיזיוויד רעד ןופ באטש רעד

 עשידיי יד ףוס םוצ ןוא עיזאנמיג עשידיי יד דאנרעד ,םירדח

 "רעטנערבראפ" א ןעוועג זיא ףראדסריאמ לאלצב .ןלושסקלאפ

 ןטסאק ךס א ךיז טזאלעג ןוא םורפ שיטאנאפ ,דיסח רערעג

 .רעג ראפ

 ,ןטפעשעג־טרוה ערענעלק ייווצ ןעוועג דאנ ןענעז םע

 *עפש ןוא ןייטשדלאג הרובד ןוא ךונח וצ טרעהעג ןבאה סאוו

 ןופ רעדבירג יד ןופ םענייא וצ ןוא לבייל ןוז רעייז וצ רעט

 ןענעז םעד ןופ חח •ןייטשדלאג לדנעמ עיזאנמיג רעשידיי רעד

 *עג־לאינאלאק עלאטעד עניילק ךס א טאטש ןיא ןעוועג

 .רעבלעוו

 םאוו ,בלעוועג שידיי ןייא ןעוועג זיא ןפנארב ןוא ןייוו ןופ

 ןאסרעבליז שריה ךרוד ה״י ןט19 ףוס טגיילראפ ןראוועג זיא

 ןידו "שימייה" טפיוקראפ ןבאה םעד ץוח .("קעראשזעי")

 ןייטשפע ףסוי השמ ,("רעכאמדעמ") שטיווארעבראפ לטאמ

 .רעגארפ לדנעמ ךורב ןוא (ןוז סעלהחמש ׳ר)

 ךיא ליוו ןעקנארטעג עשילאהאקלא וצ ץאזנגעק סלא

 ןיא ךלימ ןפיוקראפ ןגעלפ םאוו ,סרעגערטכלימ יד ןענאמרעד

 טאטש ןיא ןטסווואב םעד ייז ןשיווצ ןוא רעזייה עשידיי יד

 םורפ ןבירטעגרעביא ןעוועג זיא רעכלעוו ,קאינפיל לקמי־השמ

 ןמ ןירדהמל ןעוועג זיא רעטופ ןוא ךלימ יד ןכלעוו ייב ןוא

 .ןירדהמה

 םירחוס־לעמ

 שטיוועקטונ שריה ןעוועג ןענעז לעמ ןיפ םירחוס־טרוה

 ץיק טריטראפסקע טאה רעטצעל רעד .גניר ןרהא םהרבא ןוא

 עשטייד יד טשרעהאב טוג טאה ןוא דנאלסור ןוא דנאלשטייד

 דניוא סלא טאטש ןיא ןעמונעגנא ןעוועג .ךארפש עשיליופ ןוא

 ןבאה ןטסירק וליפא ןוא שטנעמ רעטפאהנסיוו ןוא רעטרעלקעג

 .עציטש ןוא טאר םיא ייב טכוזעג

 סאד ןענאמרעד וצ יאדכ זיא ןטפעשעג־זייפש ערעדנא ןופ

 ־רעקיצ םעד ןוא ןייטשרעלאוו לטאמ ןופ טפעשעג־טרוה־ןווייה

 ןארפאש השמ ןופ םעדייא םעד ןאמלעגנע םייח ןופ דאלס

 רוטקאפונאמ

 ןיא טפעשעג־רוטקאפונאמ א טאהעג טאה ןארפאש השמ

 ־ישראפ 36 ןענופעג ךיז ןבאה סע ווו ,זיוה ןסיורג ןגייא ןייז

 ווו ,שרדמד־ויב א טיובעגסיוא אד טאה רע .ןבלעוועג ענעד

 ץוחא .לביטש רענימיזדאר סאד ןענופעג רעטעפש ךיז טאה סע

 סוואלאקאס םוחנ טימ ףראד א תופתוש טאהעג רע טאה םעד

 *עטליווו ןוא עזעיגילער ףיוא טלעג ךס א טדנעפשעג .רעווש

 .ןקעווצ עקיט
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 ךאש השמ לאפר

 םיורג א ןופ רעציזאב רעד ןעוועג זיא יקסנימאק םהרבא

 קיזיר ןגייא ןייז ןיא טפעשעג־עירעטנאלאג ןוא־רוטקאפונאמ

 ןענעז םע ווו ןוא ןסאג יירד רעביא ןגיוצעג ךיז טאה סאוו זיוה

 טריפעג טאה טפעשעג סאד .ןטפעשעג ערעדנא 23 ךאנ ןעוועג

 ףראדסריאמ עשוהי ןופ רעטכאט יד ,הכלמ רתסא יורפ ןייז

 ךיז ןייז קסעתמ ,דיסח רעקראוו םעד ,ןאמ םעד טזאלעג ןוא

 ןטלאהעג טאה עטנ ןוז רעייז .רובצה יכרצב ןוא הרות ןיא

 לדנעמ ףסוי וצ ףתוש א ןעוועג ןוא טרוה ףיוא רוטקאפונאמ

 .לימ סנאמגאוו

 ־ליטסקעט סאד ןענופעג ךיז טאה זיוה סיקצוטש ןיא

 עמורפ רעייז א טריפעג טאה רע .אקסאלוו עשטיא ןופ טפעשעג

 א טימ רענרעל א ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןוז ןייז רעבא ,בוטש

 ןיא םנעמאזקע טגיילאב טאה ,גנויושנא־טלעוו רעשיטקארפ

 םידומיל יד טקידנעעג ,עשראוו ןיא לוש רעשיטסיטנעד רעד

 סאד .טאטשטפיוה רעד ןיא טסיטנעד סלא טריציטקארפ ןוא

 ;ריצ־ןב םעדייא םעקסאלוו טריפעג רעטעפש טאה טפעשעג

 .זיוה סנארפאש ןיא סע קידנריפרעביא ,םולב

 ־אמאט ןוא רעשזדאל ןופ ןפאטש ערעסעב ןופ טפעשעג א

 רעד") ןאמסא לדנעמ ןטלאהעג טאה ןקירבאפ רעוואש

 ־טארטראפ םיא שאה עכלעוו ,הכלמ יורפ ןייז טימ ,("רעשזדאל

 .טעטש עקיזאד יד ןיא סעזייר עשפא ענייז תעשב

 השמ םירחוס־לישסקעט ןעוועג ןענעז ערעדנא ןשיווצ

 ןא) ןאמכאק הירכז ;(דיסח רעטאטשיינ א) גרעבנענארק

 ריאמ ;החנ בייוו ןייז טימ (ףראדסריאמ עשוהי ןופ םעדייא

 !ועמש רעציזאב־זיוה ןסיורג םענופ םעדייא ןא ,דנאלגנע

 א ןוא דיסח רערעג א ,ץיוואנסאס ןופ טמאטשעג ,יקסוואנעזאר

 עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא רעטכאט ןייז .רענרעל רעסיורג

 ־ץרא ןייק ןעוועג הלוע ןענעז עכלעוו ,קסוטלופ ןופ ךעלדיימ

 .לארשי

 ע י ר ע ט נ א ל א ג

 ןפיוא ןעמוק ןבלעוועג־עירעשנאלאג ןופ רעמיטנגייא יד ןופ

 רערעג ןיא תירחש־לעב ,ןדמל א דיי א ,ןייטשדלאג השמ ןורכז

 ,שטיוועקטונ לקעי ןופ םעדייא ןא ,!יול והימרי השמ ;לביטש

 ןקעווצ עקיטעטליווו ןיא ןעוועג קסעתמ קידנעטש ךיז טאה רע

 ריא ןוא עדויה רעטכאט ןייז טריפעג טאה טפעשעג םאד ןוא

 ־רעביא רעטעפש ךיז ןבאה עכלעוו ,שטיוועקטונ םהרבא ןאמ

 ־עירעטנאלאג־טרוה א טנפעעג טראד ןוא עשראוו ןייק ןגיוצעג

 עיאפ יורפ ןייז ןוא !ייטשדלאג ריאמ עשטיא ;גנומענרעטנוא

 רעטכאט רעייז ןעמונעגרעביא רעטעפש טאה בלעוועג סאד ןוא

 החמש לאומש ;שטיוואכמיס שריה םולש ןאמ ריא ןוא הרש

 טבארבעג ,עשיגרענע ןא רעייז ׳לחר יורפ ןייז ןוא !ייטשנעטכיל

 א טריפעג רעטעפש ןבאה ייז ;עשראוו ןופ הרוחס יד ןיילא

 .טפעשעג רוטקאפונאמ םיורג

 עשזנארב־רעדעל

 ץיטשתאב םייח השמ וצ טרעהעג ןבאה ןטפעשעג רעדעל

 .סעקלע בייל השמ וצ ןוא

 זאלג

 ןיא ןעוועג ןענעז גראווזאלג ןוא זאלג ןופ רעבלעוועג

 םנייטשרעבליז והילדג) גרעבנעזאר קחצי םהרבא ןופ ץיזאב

 ןוז ןייז וצ השוריב ןעגנאגעגרעביא זיא םאוו ,(םעדייא ןא

 לדנעונ ןופ ;גנורפשנעזאה ןופ ;ענארוו עשטאב ןופ ;רתלא

 .רעמענאמ

 רחסימ־ץלאה

 ןיא טלקיווטנא רעייז ןעוועג זיא עשזנארב עקיזאד יד

 רעבעג־ןאט רעד עכלעוו ןשיווצ ,םירחוס ליפ טימ קסוטלופ

 ץנאג ןיא טמשעג טאה רעכלעוו ,!אד לאומש ׳ר ןעוועג זיא

 ־ראפ־טיירב ענייז .רעטראפסקע־ץלאה רעסיורג סלא ןליופ

 סאוו ,ראטנאק ןייז ןופ טריפעג רע טאה ןטפעשעג עטגייווצ

 רעד ףיוא זיוה לופטכארפ ןגייא ןייז ןיא ןענופעג ךיז טאה

 יד טאה רעטעפש .7 .מונ (רעגרוברעטעפ) סאג יאמ רעטירד

 .!אד לטאמ ןוז ןייז טריפעג םיקסע

 השמ םהרבא ןעוועג זיא באטשסאמ ןסיורג ןיא רחוס א

 ןפיוא "זווועשזפ" םייב דאלקס־ץלאה ןייז טאהעג ׳םואבנירג

 ןיא רעטלע ןפיט ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע .םוקמ ןטלא קע

 .1942 ראי ןיא עשראוו אטעג

 ,ןייטשניבור דוד ןעוועג ךיוא זיא רעטראפסקע־ץלאה א

 רעטכאט ןייז ;טאטש ןיא ןדיי ענעטירשעגראפ יד ןופ רענייא

 רענעי וצ טאה םאוו קסוטלופ ןיא עקיצנייא יד ןעוועג זיא

 יז ;עשראוו ןיא עיסנעפ רעכעלטסירק א ןיא טנרעלעג טייצ

 א טאהעג טאה רעכלעוו ,ןאד שובייל ןופ יורפ יד ןעוועג זיא

 סעזערפ רעד ןעוועג ןוא ןלאירעטאמ־יוב ןופ דאלקס־ץלאה

 .ןייאראפ־םירחוס םענופ

 ־טריוו יד ךעלריפסיוא ךעלגעמ יוו ןבעגעגרעביא באה ךיא

 ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ רוטקורטס עכעלטפאש

 ,ט א ט !שידיי םעד תורוד ףיוא ןקיבייאראפ וצ ידכ ,קסוטלופ

 ןוא רעטסעווש ערעזדנוא ןופ עצארפ ןוא ימ ,עיגרענע יד

 ןטינשראפ םאזיורג יוזא ןענעז סנבעל ערעייז םאוו ,רעדירב

 •ןראוועג

72 



 (קעטעימ) ןאמרעבליז יכדרמ

 ןע>>ז7אש ףנ>פ

 ןראפניירא טנעקעג ןעמ טאה ןעייסאש־טפיוה ףניפ טימ

 ,רעוואנאכעשט ,רעוואקאמ ןטימ :קסוטלופ ןופ ןראפסיורא ןוא

 .ייסאש רעוואקשיוו ןוא רעקצארעס ,רעקסלעשאנ

 ־אב ןוא ,ןופצ טימ רעדנוזאב ןעוועג זיא גנודניבראפ יד

 טימ רעדנוזאב ןוא חרזמ טימ רעדנוזאב ,םורד טימ רעדנוז

 .ברעמ

 ןייק ןראפניירא טנעקעג ןעמ טאה ייסאש ןייא טימ ןעוו

 טימ טנעקעג ןעמ טאה ,(ייסאש רעוואקשיוו ןטימ) דנאלסור

 רעוואנאכעשט ןטימ) דנאלשטייד ןייק ןראפניירא ןטייווצ א

 .(ייסאש

 ,ןייטש ןופ עטרעטסאלפעג ,ןעייסאש עקידתובחר עטיירב

 עקילייצמוא טימ ,ןדיימסיוא קיטייז־ןגעק ןענעק ךיז לאז ןעמ

 ןוא ךעלכייט טימ ,ןטייז יד ייב עניילק ןוא עסיורג ,רעפרעד

 ־רעטייל ,ןרופ ףיוא גנוגעוואב עקראטש א טימ ,ךעלקירב

 ןזאוואפ ,םעקשטירב ןוא גנודאל טימ סעמראפטאלפ ןוא סנגאוו

 וליפא ןוא דרעפ ייווצ טימ ,דרעפ ןייא טימ .ןטנאלאוו ןוא

 ןוא גנודאל רערעווש טימ רעוו ."ץיפשאנ" דרעפ ריפ טימ

 םקעז — דרעפ עגייש טימ ךיז ןזייוואב וצ עיזאטנאפ טימ רעוו

 טימ עטעשויעצ ׳עטמיוצעג דרעפ ".(עסאר) שטשאמ ןייא ןופ

 ייז ןגארט םרעלדא יוו ,ןבייל יוו — סעקסיפ יד ףיוא ענאיפ

 .ןיידא טאטש ןיא ץירפ ןטימ ךיז ךיז

 !קסוטלופ ןייק —

* 

 שיטנאמאר־דליוו יוזא ןעוועג ןגעוו יד ןענעז ןעוו ןטלעז

 עטציפשעג טימ סעטיצירפ ןוא םיצירפ ערוכיש טריפעג ןוא

 ־אראה טימ לופ ןעוועג ןעייסאש יד ןענעז בור סאד ,דרעפ

 רעטיב ןוא רעווש ןבאה םאוו ,ןדיי ןוא םירעיופ ענשאפ

 רעוו ,טריפעג .טיורב ךעלגעט־גאט רעייז ףיוא טעוועצארפעג

 א ראג רעוו ןוא ןליוק רעוו ,לעמ רעוו ,ןזייא דעוו .האובת

 .שטיוואקסאי ךורב ׳ר רעשדלעפ ןשידיי ןטנאקאב םוצ ןקנארק

 .קסוטלופ ןייק —

 :ןסייהעג םע טאה /,קסוטלופ ןייק״ ןסייהעג טאה םע ןעוו

 ,לפאטראק יד ,ץלאה סאד .האובת יד .קסוטלופ ןייק ןדיי יד וצ

 ןבאה ןדיי .רחוס ןשידיי םוצ ךעגנאגעג" זיא גראוונירג סאד

 .ןעיירעסיג־ןזייא ןוא סעינלעגעצ ,ןקאטראט ,ןלימ טיובעג

 ־לופ ןיא לדגאה םעד טיובעגרעדנאנופ ןוא טיובעג ןבאה ייז

 ,םענראפ ןטיירב א טימ טאטש א קסוטלופ ןופ ןפאשעג ,קסוט

 .טייהרעמ רעשידיי א טימ

 עכאווש טאהעג קסוטל־פ טאה ןעמונעג וויטקעיבא שטאכ

 טאהעג טשינ טאה יז לייוו ,גנולקיווטנא ןופ ןטייקפעלגעמ

 ןוא תולגע־ילעב יד ןעוועג ןדיי יד ןענעז ,ןאב־ראפוצ ןייק

 .רעטייווצ רעד ןיא טאטש ןייא ןופ תואשמ ןוא טכארפ טריפעג

 .טקיטפעשאב טשינ םעד טימ ךיז טאה יוג ןייא ןייק טעמכ

 ןדיי ןענעז ,סאטיוא ןעמוקעגפיוא ןעגעז םע ןעוו ,רעטעפש

 ןקיזאד םעד טריפעגנייא ןבאה םאוו ,עטשרע יד ןופ ןעוועג

 .טראפסנארט

¥ 

 ...ראי 40

 ןיימ ,קסוטלופ ,טזאלראפ ךיד באה ךיא יוו ,ראי 40 רעביא

 .ןעזעג טשינ ךיד באה ךיא יוו ,טאטש־סטרובעג

 טימ לופ ןעוועג וטסיב ,ריד ןופ קעווא ןיב ךיא ןעוו

 ,הרות טימ ,טייקשידיי טימ ,רוטלוק רעשידיי טימ ,ןבעל שידיי

 ,םענאגארטס ןוא רעבלעוועג עשידיי טימ ,לדנאה ןשידיי טימ

 שידיי טימ ,ןקירבאפ עשידיי ןוא תוכאלמ־ילעב עשידיי טימ

 ...ץלאטש ןשידיי ןוא ןושל

 ! ? קסוטלופ שידיי טציא וטסיב ווו

 ,קעטאילביב עשידיי וטסיב ווו ,שרדמ־תיב וטסיב ווו

 ! ? ןימלע־תיב רעשידיי ,םייה עשידיי ,בלעוועג שידיי

 ןופ ןראוועג טקידיילעגסיוא טסיב ,טאטש ןיימ ,קסוטלופ

 ענייד ...לוש רעשידיי ןופ ,דניק שידיי ןופ ,עמאמ־עטאט עשידיי

 ...טביורעצ ןגעמראפ רעייז ,טעגרהעגסיוא ,ןבירטראפ ןדיי

 1 קסוטלופ ריעה דדב הבשי הכיא

 תובצמ עשידיי טימ טרעטסאלפעגסיוא ןענעז ןסאג ענייד

 ךיז ןשאפ םע ןוא טכיילגעגסיוא זיא ןימלע־תיב ןייד ןוא

 !!!ןספעש טראד

 יוזא ןעוועג טשינ טפאשקנעב ןיימ זיא לאמנייק ךאנ

 .תורוש יד ביירש ךיא ןעוו ,טציא יוו ,טאטש ןיימ דאנ קראטש

 ךאנ יוו ,רעייט לאמ ןביז ץלא ןראוועג טציא רימ זיא סעפע

 ־ראפ ןוא טנעאנ יוזא רימ זיא ץלא .רעירפ טשינ לאמנייק

 סעדעי ,עלעדנייטש םעדעי ,עלעקביוו םעדעי ,ץלא .ךעלדנעטש
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 ־פיוא ,קסוטלופ טאטש עשידיי ןיימ ,טאטש ןיימ .עלעסעג

 .עצארפ ןוא טעברא עשידיי ןופ טיובעג

* 

 טאטש ןיא ץירא טשינ ןעמוק ןעייסאש רעקסוטלופ יד

 ־ליווו ןוא טלארפעגפיוא ,רעדנוזאב רעדעי ,זייווקיצנייא

 ריא קסוטלופ טאטש רעד ןבעגפא קידנלעוו ראנ ,שירעגנוי

 ןעמוק ןוא טאטש רעד רעטנוא ךיז ייז ןקינייאראפ — דובכ

 ,ץנאט ןיא לראפ א יוו ,טייווצעבלאז טייז ןייא ןופ ןיירא

 רעטייווצ רעד ןופ ןוא ייסאש רעוואנאכעשט ןוא רעוואקאמ

 א ףיוא תוחפשמ עטעדניירפאב טוג יירד ןופ טסעג יוו ,טייז

 .ייסאש רעוואקשיוו ןוא רעקסלעשאנ ,רעקצארעס רעד :החמש

 ־אכעשט ןוא רעוואקאמ רעד ,ןעייסאש ייווצ עטשרע יד

 ־ארקאטסירא ,רעליטש רעד ףיוא ץירא ךיילג רלאפ" רעוואנ

 ךעלדיימ ןוא םירוחב יד יוו טקנופ ,סאג יאמ רעט־3 רעשיט

 זייוונעסאמ ןעמוק םאוו וואנאכעשט ןוא ןאשזור ,וואקאמ ןופ

 "םתס יוזא" דיז ןעייג ןוא "וקוק" יד ףיוא ןדעומה־לוח יד ןיא

 ךיז ןעמ טאה ןוא •סאג יאמ רעט־3 רעד םיוא־גנעל ןריצאפש

 ,רעטייוו לסיב א ןיוש ןעמ טייג ,"טבילראפ רעמ" לטיב א ןיוש

 ־אב רעייז ןאראפ ןענעז אד .ייסאש רעוואקאמ ןפיוא םארא

 ךיוא ןוא סעדנארעוו וליפא ,ןצעזוצקעווא דיז רעטרע עמעווק

 ...זארג רעפיט —

 ,קצארעס :פינק־ןעייסאש רעקיכאפ־יירד רעד ןגעקאד

 לסעק םעד ויא ץירא ךיילג טלאפ וואקשיוו ןוא קסלעשאנ

 רעטנעצ םעד קראמ־ריזח ןוא קראמ־דרעפ םעד ףיוא ׳ךמע ןופ

 — רעלדנעה־םיריזח ןוא רעלדנעה־דרעפ ,תולגע־ילעב ןופ

 ןעיירשעג ,רעדורעג ןוא למוט םעניא ;ייסאש רעוועשראוו ןפיוא

 ןופ גנודאל טימ ןא ןעמוק סאוו ,רענעגעוו ןשיווצ ,תוללק ןוא

 רענעגעוו ןוא וואקשיוו ןוא קסלעשאנ (ןענאב) "סעיעלאק" יד

 ןפיוא "זיולב" ראנ טראוו׳מ ןוא עשראוו ןייק דיילג ןעייג סאוו

 טייז רעד ןא ןרעוו טנאפשעגוצ ףראד םאוו ,"דרעפ ןטירד"

 .רעסיימש ןפיוא ראג טראוו׳מ רעדא ,ןגאוו ןופ

 ,"רעייווצ" רעד ןוא "רעיירד" רעד ,ןפינק־ייסאש עדייב

 ךח ןפיוא ,לצעלפ קיטכיצ־ןייש ןפיוא ןעמאזוצ ךיז ןפערט

 ןפיוא ,טקנופ ןקידלכיימש ריא ףיוא ,קסוטלופ ןופ עלעבירג

 .ץאלפ־רעטאעט םענעפורעג יוזא

 עטקאטעג־ןייש א לצעלפ םעד ףיוא יוזא ךיז טייטש

 ןופ תחנ טפעש םאוו ,עמאמ עביל א יוו ,עדייבעג־רעטאעט

 .קסוטלופ ןופ ץראה ןיא ,ץראה ריא ןבעל ,ןגעוו יד ןופ ףיולנא
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 א טימ סורא ריא טמענ ,טאטש רעד רעסיוא ,ץעגרע

 ךיז טלאוו רע יוו ךיילג .וועראנ ךייט דעד םערא ןקיטכעמ

 רעסיוא .ןשטנעמ ראפ ,אפוג טאטש ןיא ןוט וצ סאד טמעשעג

 .םענייק ראפ טשינ ארומ ןייק וועראנ רעד טאה טאטש רעד

 -תוירזכא ןוא ףיט ,קיטכעמ ןוא קיסייר ,טיירב ,קראטש זיא רע

 ־תועינצ ,ןיילק־קידכעבענ יוזא קסוטלופ זיא םיא ןגעק .קיד

 טמאטש ,םיקחרמ ןופ טייג וועראנ רעד .קידוועמעש ןוא קיד

 א ,עשזמאל ךרודא טייג .עטיל ןופ שזא ,סוחי ןסיורג ןופ

 ןטימ ךיז טסיורג קסוטלופ — םיליכשמ ןוא םידמול ןופ טאטש

 — ״וועראנ״ ןעמאנ םעד ןא ןעמ טפור קידנעטש טשינ .וועראג

 ."ךייט" :זיולב ,ןעמאנ ןרעשימייה ליפ א טימ ךיז טצונאב׳מ

 ליפ ןעוועג ,םיצקש ןוא םיוג יד ןענעז ,תמא ןא םאוו

 רימ .רעדניק עשידיי ןוא ןדיי יד יוו ,"ךייט׳, ןטימ רעשימייה

 רעפיט א טראפ ,םיא ראפ טאהעג ארומ לסיב א ןבאה ןדיי

 ,רעדא ,ןליקראפ לאמא ךיז ןעק׳מ ,רעסאוו טלאק א ,ךייט

 ,רעמוז יוזא .סעילאווכ ענייז ןיא ןרעוו ןעקנירטרעד ,הלילח

 רעטניוו ןוא ךיז ןפיש ןוא ךיז ןדאב ןופ רעמוז .רעטניוו יוזא

 םע זיא גונעת רעכעלרעה אראפ סאוו .זייא ןפיוא ןייג ןופ

 רעדא טכאנראפ־רעמוז א ןיא ךייט ןיא ריז תאב סאד ןעוועג

 ,זייא ןפיוא ךיז ןשטילג םאד גאט־רעטניוו ןקיטסארפ א ןיא

 סאד ,ךייט ןופ גייווצפא רעד טציא .םעוושזיל ןא וליפא

 ןיא ןסאלפעג קידסומינב זיא םאוו ,וועראנ םעד ןופ "עלעסיפ"

 עצנאג וצ ןעוועג הכוז וליפא ןוא קסוטלופ ןופ ץראה ןעמאס

 ןופ ןוא ץלאה ןופ ךעלעקירב עקאמשעג ןוא ענייש 7—6

 !עיצענעוו שממ .ןייטש

 רעפיט ןיא טשינ טנאמרעד ,רעקסוטלופ ,זדנוא ןופ רעוו

 זיא זדנוא ןופ רעוו ןוא "לקירב ענאטעק" םאד ,טפאשקנעב

 ןוא ליטש ןוא ךעלקירב ערעדנא יד ףיוא ןענאטשעג טשינ

 ,ךעלעשיפ יד ףיוא ןיירא רעסאוו ןיא טקוקעג טמולחראפ

 ,ךעלקירב יד ייב אקווד ןעלמאז זייוונסאמ ךיז ןגעלפ םאוו

 רעדא .שרעדנא־ץעגרע יוו וסע וצ רעמ אד קידנעניפעג

 עניילק יד ןיא ךעלראפ ויז עקידנעפיש יד ףיוא וקוקפארא
 ...ךעלפיש

 ־תונמחרמוא סיוא טנקירט ןציה עסיורג יד ןיא ,טייצרעמוז

 ,טעקאנ ךעבענ טביילב ןוא "עלעסיפ סאד" עלעכייט סאד קיד

 ןירג ,דמעה ןסירעצ א ןופ םיחא טקוק םאוו ,רעפרעק א יוו

 ןעמ ןעק ,טעמכ טרא ןדעי ןיא .ןלציל אנמחר ,קיטאלב ןוא

 לאמש ,ןפמורשעגנייא יוזא טרעוו ץלא .ןייגכרודא לכייט םאד

 ןעק רעסאוו עלעסיב ןיילק סאד םאוו ,םיוק ...רעגאמ ןוא

 םעד — ןטאט םוצ געוו םעד ןעניפעג ןוא ןפוטשכרודא דיז
 ...וועראנ

 םע טרעוו ,ןבייט עלא טימ ךיילג ,חספ וצ רעבא ראפרעד
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 ןעייסאש ףניס

 אזא טימ — סעגערב יד ןופ ןייגסיורא טימ טארד ןוא לופ

 !םי א — הפצוח ןוא הזע אזא טימ ,הוואג

 ,(ןלאוו) סעירעטאב־סגנוטיהראפ עקאט טכאמ ןעמ ןוא

 ךיוא זא ,(ראי ראפ עלא טעמכ) ןפארטעג ןיוש טאה םע לייוו

 .תוברוח ןא טכאמ ןוא ןגערב יד ןופ םיתא טייג לכייט םאד

 ערעזדגוא ןיא .החמש עסיורג א םע זיא רעדניק זדנוא ראפ

 ...סעילאב ...ןיא ךיז ןפיש רימ ןוא רעסאוו ןא טמוק ןרעלעק

 .וועראנ רעד טמערוטש ןוא טעוועדליוו טאטש רעד רעסיוא

 םיבושי פא טיינש ,סעקנאל ןוא רעדלעפ ,םיחטש טסיגראפ רע

 טגיל גיוא ןטימ טפראוו׳מ ראנ טייוו־יוו .רעפרעד עצנאג ןוא

 רעד •רעסאוו ןוא לעמיה !קערש א .רעסאוו ןרעטנוא ץלא

 ןופ לפאט עאלב־ןירג עטיירב ןוא עסיורג א זיא וועראנ

 ...רעסאוו

 וועראנ רעד רעדיוו זיא ,טייצרעמוז וצ ,רעבא רעטעפש

 טימ דגאב רענעדייז א יוו ךיז טסילפ ןוא ליטש ןוא קיור

 'יווש קידסחוימ ןוא ענשטעטאטס .געוו ןטיירב ןקידנעטש ןייז

 האובת טימ םעקנילרעב עטכאמראפ סעילאווכ ענייז ףיוא ןעמ

 ...ץליהעג טימ סעווטארט יד :ןטסנעש ןופ עטסנעש סאד ןוא

 ןיא ךיז טלגנעלש טנאזיראה ןפיוא טייוו טייוו טעה

 ענרעצליה א רעסאוו ןוא למיה ןשיווצ ,טייקאלב רענירג

 ךעלעציפ ןוא ךעלעקדוב עגיילק טימ רעצעלק ןופ עגנעטס

 ןעיירש ,גנאלש םענרעצליה םעד ייז ןריפ סאד .ןשטנעמ

 'טנאה עגעדישראפ ךיז ןביג ןוא טייקטייוו רעד ןיא ןיידא

 ךיז טעווערעקראפ סאוו ,ץליהעג סאד ןריפ וצ יוו סנכייצ

 ,סיפ טנזיוט טימ םעראוו א יוו ,סטכער לאמא ,םקניל לאמא

 טכיילג ןוא ןראצ ןופ טעפירקס רע .רעסאוו םעד םיואגנעל

 :געוו ןייז רעדיוו ךיז טמיווש ןוא סיוא רעדיוו ךיז

 !גיצנאד ןייק —

* 

 טאה ,ץירא טאטש ןיא טריפעג טאה סאוו ,ייסאש רעדעי

 וצ ןעמוקעגוצ ןיוש זיא׳מ זא ןוא ,"עקנישזאר" ןייז טאהעג

 ןיוש ףראד ןעמ זא ,טסווועג ןעמ טאה ,"עקנישזאר" רעד טא

 ןיוש זיא׳מ זא ,סעפולס־רעטעמאליק יד ןלייצ רעמ טשיג

 .טאטש רעד ןיא דלאב

 קארטאיוו ןייז טאהעג ייסאש רעוואקאמ רעד טאה יוזא

 םיא טאה ןעמ םאוו ,ןבעלרעד ראג ,טייז רעד ייב (לימ־טניוו)

 ןופ טכאמעג .ןעוועג רע זיא קידעזיר יוזא .םיקחרמ ןופ ןעזעג

 טיירפשעצ ךיז שיטעטסעיאמ טאה רע .ץלאה םעניורב־לקנוט

 רעד רעביא טניורקעג .לגילפ ענייז ןופ טייקטיירב רעד טימ

 טאה ךעגנאגעג" זיא קארטאיוו רעד ןעוו ןוא הביבס רעצנאג

 יד ןדיינש םאד ןוא ןעפירקס ןייז טרעהעג טייוו־טעה ןעמ

 .טפול

 ־שיוא ןא אד ןכאמ טלאוועג טאה׳מ זא ,גאטימ דאנ ,תבש

 םע .קארטאיוו םוצ ןעייג רימ :ןגאז זיולב ןעמ טגעלפ ,גולפ

 'עגנא טוג ךיז טאה׳מ ןוא געוו לקיטש ראפש א ןעוועג זיא

 רעבא זיא קארטאיוו רעד .ןעמוקעגוצ זיא ןעמ זיב טרעטאמ

 טאה׳ס .דיי א וצ טרעהעג טאה רע לייוו ,ןעגנאגעג טשינ תבש

 ןקארשעג רעקיצניוו טאה קארטאיוו רעד ׳טאשעג טשינ רעבא

 טנעקעג םיא ןעמ טאה ראפרעד .טעבראעג טשינ טאה רע ןעוו

 ־עניא ןכירקניירא וליפא ןוא ןטייז עלא ןופ ןקוקאב רעקיור

 .קינייוו

 רעד ףיוא ןבארקעגפיורא ךיא ןיב ,ךיא קנעדעג ,לאמא

 רעייז ןעוועג ןענעז עכלעוו ,טערט־רעטייל יד טימ לימ־טניוו

 לייוו ,ןייגוצפארא ןקארשעג ריז ךיא באה דאנרעד ןוא דיוה

 ..."ןייג" ןביוהנא ךאנ ןעק קארטאיוו רעד זא ,טניימעג באה׳כ

 רעבא ,ךאוו רעד ןיא געט עלא יוו ןזאלבעג ןבאה ןטניוו

 ...תבש םוא טורעג טאה לימטניוו עשידיי יד

* 

 ןעוועג זיא ייסאש רעוואנאכעשט ןופ "עקנישזאר" יד

 ־ןזייא םצנימ לדנעמ ןוא (קירבאפ־לגיצ) עינלעגעצ סקינלעצ

 עלא ןופ ייסאש רעטסליטש רעד ןעוועג זיא םאד .קירבאפ

 זיא קסוטלופ סאוו ראפרעד רשפא .קסוטלופ םודא ןעייסאש

 ערעדנא טימ יוו וואנאכעשט טימ ןדנובעג רעקינייוו ןעוועג

 וואנאכעשט ,טרעקראפ ןוא .ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורא

 רעשישטייד רעד טימ עוואלמ "זאנ רעד רעטנוא" טאהעג טאה

 אט .גנודניבראפ־ןאב עטקעריד א טימ עשראוו ןוא ץענערג

 טימרעד זיא וואנאכעשט ?קסוטלופ ןבאה יז ךיורב םאוו וצ

 !קסוטלופ יוו ״שיעפארייא ברעמ״ רעמ ,קידסחוימ רעמ ןעוועג

 .קסוטלופ ןופ קידברעמ טגיל וואנאכעשט

 םעד ףיוא רעמייב םוש ץיק ןא טשינ ךיז ןאמרעד ךיא

 ןייק ,םיבושי ןייק טשינ קנעדעג ךיא ,ייסאש רעוואנאכעשט

 'יראה ןוא ךאלפ יוזא ןעוועג טראד סעפע זיא ץלא ,רעפרעד

 ־ראפ ראלק רימ טרעוו טציא .קימייל ןוא קיטאלב ,קיטיאז

 יד לייוו ,קירבאפ־לגיצ םקינלעצ ןענאטשטנא זיא אד םאוו

 .עקימייל א ןעוועג זיא טנגעגמוא

 ־טיירב א דיי א ןעוועג זיא ןיילא * קינלעצ םירפא ׳ר

 ־עגוצ ןייפ א טימ רענעטירשעגראפ א ,ליכשמ א ,רעקיציילפ

 .ראה עקידרעייפ־טיור שממ ,עלעג ןופ רעבא ,לדרעב ןריוש

 ףיוא ןקוק קיטייצכיילג ןוא) םיא טימ ןדער געלפ ךיא ןעוו

 ראה עטיור ענייז זא ,ןטכארט קידנעטש ךיא געלפ ,(םיא

 ־טיור יוזא טנערב רע לייוו ,המקנ םיוא םיא ייב ןסקאוו

 .ןאפשנירג .י ,קינלעצ םירפא :עז • -
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 (.קעטעימ) ןאמרעבליז יכדרמ

 ־לגיצ רעסיורג ןייז ןיא לעצ ףיוא םייל סאד םיוא קידרעייפ

 ...קירבאפ

 ,חטש ןסיורג א ףיוא ןגיוצעג ךיז טאה עינלעגעצ יד

 טסווועג טשינ תמאב טאה׳מ זא ,יוזא ,טראד ןוא אד ןפראוועצ

 רעבא זיא קיטכיוו .ךיז טקידנע יז ווו ןוא ןא ךיז טביוה יז ווו

 — ןעמיוק םעד ןעעזעג ןעמ טאה .ןעמיוק־קירבאפ רעד ןעוועג

 .עינלעגעצ יד ןעוועג םאד זיא

 ןעוועג זיא ייסאש םעד ןופ "עקנישזאר" עטייווצ יד

 עסיורג ,ענייש א ןעוועג ןיוש זיא סאד .קירבאפ־ןזייא סצנימ

 ריא ןיא ןבאה׳ס זא ,טגאזעג טאה׳מ) עדייבעג עלעקנוט

 ןוא .(ןעמאזוצ ןדיי טימ ןטסירק ,רעטעברא ךס א טעבראעג

 ,קירבאפ א זיא סאד זא ,טסווועג טשינ וליפא טאה׳מ ןעוו

 ןעמיוק־םקירבאפ ןופ ךיור ןקראטש םעד ןעזעג ךיילג ןעמ טאה

 .לאטש ןוא ןזייא ןופ ןרעפמעלק ןוא ןפאלק סאד טרעהעג ןוא

 ןגארטעג ךיז טאה ןזייא םענעגאלשעג ןופ יירשעג סאד

 םאוו הלווע עטסערג יד ןוטעג טלאוו׳מ יוו ךיילג ,טייוו־טעה

 רעקיטש עטרעוואשזראפ ןוא עטמורקעגסיוא ןופ טכאמ׳מ

 •עכאס א רעדא ןזייא־רעקא ןא — ןזייא

 ־באפ רעד ןופ רעמיטנגייא רעד ׳ןיילא * ץנימ לדנעמ ׳ר

 טגעלפ סאוו ,םיימש־ארי א ,דיסח א דיי א ןעוועג זיא ,קיר

 ךיז ידכ ,געוו ןטימ ןיא ראב ,ראוטערט ןפיוא ןייג טשינ

 ףיוא ןקוק טגעלפ .השא ...ןא ףיוא ןסיוטשוצנא טשינ הלילח

 .געוו ןייז ןייג ןוא דרע רעד

¥ 

 רעטסכעלגעוואב רעד ןעוועג זיא ייסאש רעקצארעס רעד

 זיא םיא ךרוד .קסוטלופ סורא ןעייסאש עלא ןופ ייסאש

 .עשראוו ןופ ןוא עשראוו ןייק ןראפעג ןטסנייממא ןעמ

 גאטייב טשינ טורעג טשינ טאה עקאט ייסאש רעד טא

 ־אסאפ טימ .גנוגעוואב ןיא ןעוועג רדסכ .טכאנייב טשינ ןוא

 ןיא ,טלעק ןיא ןוא ץיה ןיא .םינימה לכמ גנודאל ןוא ןרישז

 ־ברוד ,ןגער־סקאלש ןיא ,לפענ ןיא ,סעכורעיוואז ןוא טסערפ

 ךייא־גאט הלגע־לעב רעשידיי רעד טאה ,ןייב ןזיב טצענעג

 דיוב ,ןגאוו ןוא דרעפ ןייז טימ ןגעוו יד ןטסאמעג םיוא־גאט

 ןא ,טכענ ערעטצניפ ךרוד תונכס ןיא ןעגנאגעג .אטיוא ןוא

 טשינ וליפא ,םינלזג ראפ ׳םיבנג םייוג ראפ ארומ ןוא דחפ

 א ןופ טסווועג טלאמעד טאה רעוו) רעוועג טימ טנפאוואב

 ־לעב רעשידיי רעד זיא ,רעסעמ א ןא וליפא ,(...? רעוולאווער

 סאד ירעוועג טפראדעג טאה רעוו .געוו ןייז ןעגנאגעג הלגע

 רעשידיי א ןעוו •דיי ןייק ראפ טשינ רעבא ,יוג א ראפ טוג זיא

 רערעטצניפ קאטש א ןיא ןראוועג ןלאפעגרעביא זיא הלגע־לעב

 .ןאפשנירג .י ,ץנימ לדנעמ :עז *

 ראפ א טאהעג לכ תישאר רעקסוטלופ רעזדנוא טאה ,טכאנ

 טכיורבעג טאה׳מ ןעוו ןוא ןעגנאלרעד וצ קירוצ ףיוא םיידי

 ,ןזייא קיטש א ר עדא ,קישטרא ןא ןוט פאכ א ךיוא רע טגעלפ

 ןוא עינלעק רעד רעטנוא טיירג ןעוועג קידנעטש זיא סאוו

 טאהעג ויוש טאה רעכלעוו ,רעלאפנא םעד ןייז דבכמ טימרעד

 הלגע־לעב ןשידיי א טימ זא ,ןבעל ץנאג ןייז ןעקנעדעג וצ

 וליפא ןוא) טעברא לקיטש אזא ךאנ ןוא •ןא טשינ ןעמ טבייה

 ,טכאנייב 2 ןוא 12 ןשיווצ יוזא םתס ךיוא ןוא (טעברא אזא ןא

 ענעשעק־ןזיוה יד ןופ סיורא הלגע־לעב רעזדנוא ךיז טמענ

 ,"לכהש" א טכאמ ,רעק־96 םענייר א ,טריפש לשעלפ ןייז

 ןוא טנאה א ןא טנאה א ןא ךיז טבייר /,יצ" ןטנוזעג א טיג

 ןרעטלוש יד ןיא טנעה יד טימ פעלק קילדנעצ א ךיז טיג

 :םעצייל יד טימ יצ א ןוא עקאמשט א רע טיג דרעפ יד וצ ןוא

 "!איוו ,אדייה" —

 ןייק ןעוועג טשינראג זיא רעבא ךאפ־הלגע־לעב סאד

 ןטיהוצפא טכילפ יד ץוח א םאוו ,הסנרפ ערעווש א .סנביוהעג

 יד זא ,ןגראז טזומעג ןעמ טאה ,טנעה עשיבנג ןופ הרוחס יד

 ייז ןעוו ,רעסאוו עטלאק וצ ןייק ןעקנירט טשינ ןלאז דרעפ

 םאד רשפא ,ערעגרע ךאנ םאד רעדא ,טציוושראפ ןענעז

 טנערוקנאק רעד זא ׳דרעפ יד ןטיהוצפא ,ךאפ םעד ןיא עטסגרע

 .ןעמאספא ...טשינ ייז לאז

 ־עגנא" רעייז ןעוועג דרעפ ןופ ןעמס ןימ םאד זיא רעדייל

 רעמ רשפא .תולגע־ילעב רעקסוטלופ ערעזדנוא ייב ךעמונ

 לאמטפא טאה ןעמספא אזא .הביבס רעצנאג רעד ןיא יוו

 זיא הלגע־לעב "רעטמסעגפא" רעד סאוו ,וצרעד טריפרעד

 ראפ ןעגנידראפ ךיז ןייג טזומעג ןוא הלגע־לעב סיוא ןראוועג

 םאד .םענעי ייב "שטנעמ" א ןייז ."רעסיימש" ןכאפנייא ןא

 ןייז טימ םיוא !םענעי ייב "שטנעמ" א .רעטיב ןעוועג זיא

 !!תיבה־לעב ןיילא

 ,דרעפ יד ןעמספא ןקילאמנייא אזא ךאנ זיא ראפרעד

 טאה סאוו ,המקנ ןופ טקא סלא ׳ןעמספא ןופ עייר א ןעגנאגעג

 ־ילעב עלא ייב טעמכ זא ,וצרעד טריפרעד לאמנייא טשינ

 טכאמעג זיא "קדצ" ...דרעפ יד טייטעג ןעמ טאה תולגע

 ...טקידעלרעד ןראוועג זיא ןובשח רעד ,ןראוועג

 ,פעלק טימ ןגעלשעג ןעוועג גנאל ךאנ ןענעז ,ךעלריטאנ

 יד ךיז ןבאה רעבייוו עשהלגע־לעב .ןעיירשעג ןוא ןענייוועג

 יד ,ןסירעגסיוא פעק יד ןופ ךיז ראה יד ,טפינקעגסיוא וקאב

 דרעפ יד ןענעז ןופרעד — רעבא ,ןגאלשעג טנאוו ןא פעק

 סאוו םנ א ןעוועג טושפ זיא םע .ןראוועג קידעבעל טשינ

 עטמסעג ןייק ןעוועג טשינ ןענעז ,דרעפ עטמסעג יד דאנ

 .ןשטנעמ

* 
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 *נעזאר ןעוועג זיא ייסאש רעקצארעס ןופ עקנישזאר יד

 ־ראפ םעד ןעעזעג ןיוש ןעמ טאה .לימ עוואראפ סגרעב

 םוצ טנארפ ןטימ טשינ ןענאטשעג זיא םארו ,רעיומ ןקיקאטש

 ־געטש ,םורא םעקזייה ,םעקזייח ןוא ,טייז רעד ןופ ראנ ,ייסאש

 ןעמ טאה — ביוטש ןעיורג־ךעלסייוו א טימ טקעדאב קיד

 .קסוטלופ ןיא אד דלאב ןיוש זיא׳מ זא ,טסווועג

 זיא םע) קסוטלופ ץנאג טרא םעד ןופ ןיוש ןעמ טעז טא

 ןטמיראב םעד ןיוש ןעמ טעז טא .(לגרעב א ףיוא ןעוועג

 רעכאמרעגייז רעשידיי רעד םאוו ,רעגייזטאטש ןטימ זיוהטאר

 .ןגיוצעגנא שדוח ןיא לאמ ןייא םיא טאה גנילרעפש

 רעד ןופ רעמיטנעגייאטימ רעד ,גרעבנעזאר עקלארס ׳ר

 ןצנאגניא ןעוועג זיא ,(ןעוועג ייז ןענעז רעדירב ייווצ) לימ

 ןיא טקוקעגקעווא סעפע טאה רע ךיוא .לימ ןייז וצ ךעלנע

 זיא רע ךיוא ןוא ךייא טימ טדערעג טאה רע ןעוו ,טייז רעד

 םאוו ,לימ ןייז יוו טקנופ ,לקנוט בלאה ןוא יורג בלאה ןעוועג

 ,ךאד ןפיוא ,לעמ־ןראק ןופ ביוטש ןטימ טקעדאב ןעוועג זיא

 ־עגייפ ןופ עסאמ א דאנ ןוא טנעוו יד ףיוא ,רעטצנעפ יד ףיוא

 ןיא אד .טרא םעד ןופ ןטערטפא טשינ ןגעלפ ןביוט ןוא ךעל

 עטסעב םאד ,תיפש דעלגעט רעייז ןגירקעג ייז ןבאה לימ רעד

 .ךעלדנרעקךצייוו — עטסרעייט ןוא

 עשירפ ןופ ייסאש רעד זיא סאד .ייסאש רעוואקשיוו רעד

 רעטלא ןא :ןעייסאש ייווצ ןאראפ ןענעז ךעלטנגייא !טפול

 ,ןטלא םוצ ךשמה לקיטש א ראנ זיא רעיינ רעד .רעיינ א ןוא

 ןפיוא קירב רעטנערבראפ ,רעטלא רעד וצ טריפ רעכלעוו

 יוזא טשינ וליפא זיא רע) ייסאש רעיינ רעד ןגעקאד .וועראנ

 רעביא קירב רענרעצליה רעסיורג רעיינ רעד וצ טריפ (יינ

 .וועראנ רעד

 ערעדנא עלא יוו טשינ זיא ,ייסאש רעוואקשיוו רעד

 זיא םע .עילבארג עכיוה א ףיוא טייג רע .ךאלפ — ןעייסאש

 ־לעוו ,וועראנ רעד ייב טראה טגיל ייסאש רעד סאוו ,ראפרעד

 ךיוא .ייסאש ןכאלפ־קירעדינ א ןקנעוושרעביא טפא ןעק רעכ

 ןגעק רעהיז ןעוועג םאוו קינייוו זיא ,ייסאש רעכיוה רעד

 .ןעגנומעוושרעביא

 ־ליה" א זיא רע זא ,טגאזעג ייסאש םעד ףיוא טלאוו ךיא

 רעוואלפאפ עסיורג יד ןבעל קידנעגיל לייוו ,"ייסאש רענרעצ

 רעמוז .ץלאה טריפעג םיא ףיוא לייט וטסרעמ טרעוו רעדלעוו

 ראג ןופ הלגע־לעב רעד ןיוש זיא אד !ץלאה — רעטניוו ןוא

 :םינפ רעדנא ןא טימ ןוא דגב רעדנא ןא טימ ,ןימ רעדנא יא

 ־רעטנוא ןא טימ סטכייל א ,לדרעפ שייוג א ףיוא רעיופ א

 אד ,רערעדנא ןא זיא ןגאוו רעד ריוא .לדייוו םענעדנובעג

 ייווצ ןוא טנראפ ןופ רעדער ייווצ תולב ךגאוו" רעד זיא

 רעטקאהעגרעטנוא ןא טגיל טימרעד ןיא ןוא ןטנוא ןופ רעדער

 אוואנ ןיא ןגעז וצ ןיירא םיא טריפ׳מ סאוו ,םיוב רעגנאל

 רעדער ןייק טשינ וטסעז ללכב רעדא .קאטראט סיקסנימ

 .עטשרעטנוא ןייק טשינ ןוא עטשרעדאפ ןייק טשינ ,ןגאוו םייב

 ןא ,רעדער םוש ןא ,ןגאוו רעד זיא םיוב א ,ץאלק א זיולב

 — ייסאש ןרעביא ץאלק א לדרעפ סאד טפעלש .טשינראג םוש

 !ןיירא קאטראט םיקסנימאוואנ ןיא

 קאטראט םיקסנימאוואנ טשינ ןעוו זא ,רעכיז ןיב ךיא

 טשיג ייסאש ןייק אד טלאוו ׳ןעוועג טשינראג אד טלאוו

 .דלאוו ...ןייק טשינ ךיוא רשפא ןוא ןעוועג

 יד ןופ ץכעגעז טימ ןגארטראפ םורא טייוו טנגעג יד זיא

 סאד .רעטערב ןוא םעקלעב ,רעצעלק ,רעמייב עטגעזעצ

 ןגארטראפ ןוא טישעגרעדנאנופ אד טגיל ץלאה ןופ "בייל,.

 .ןיידא קאטראט ןיא ןריפ סאוו ,ןגעוו עלא רעביא טניוו ןופ

 טפול יד זיא טנגעג רעד ןיא ןוא ייסאש םעד ףיוא ,אד

 ץכעגעז ןופ ,ץלאה ןופ ,דלאוו ןופ טפול א ,ערעדנא ןא ראג

 .רעיירפ ןוא קידעקעמש ,ראלק טפול יד זיא אד .ךייט ןופ ־ו\■

 ־ראפ אד .ןעמולב רעמ ןעמ טעז אד ,לגייפ רעמ ןעמ טעז אד

 טראפ טנגעג רעד ןיא .עציווישז ןופ חיר ןטימ טפול יד טפיול

 ןעמ טייג אד ,גנוניווו־רעמוז ףיוא ,"טפול עשירפ" ףיוא ןעמ

 ־נא ,םעקמאישזאפ ןוא םעדאגאי ,(ןעמאווש) םעבישזג ןביילק

 אד .("ןעמולב־טשינ־ךימ־םעגראפ") "סעקיינימאפאזעינ" ןסייר

 רעד ןופ ךיילג" ךלימ זאלג א ןעקנירט וצ ןגירק ןעמ ןעק

 ייה ןקידעקעמש ןיא ןגיילקעווא ךיז ןעמ ןעק אד ןוא "וק

 ןגעוו ןדער ,טייווצעבלאז רעדא ןיילא ,ענישטעינאק רעדא

 ...ןעמולח ןוא עביל

 ־סיוא ןא וצ ןעוועג ךעלנע זיא קינלעצ םירפא ביוא

 עקלורס ,ןזייא קיטש א וצ ץנימ לדנעמ ,לגיצ רעטנערבעג

 ןעוועג םיקסנימאוואנ יד ןענעז .לעמ־ןראק וצ גרעבנעזאר

 ־גא ,עטיובעג־טסעפ ,עכיוה עלא .סעבמעד ,רעמייב וצ ךעלנע

 ,ןעזסיוא ןטיול ,"םייוג" ,לוויטש ןיא ,םעשעקעב ןיא ןוטעג

 ."שיר" ןפראש א טימ ׳טנעצקא ןשיפראד א טימ טדערעג

 יוו שממ ,דרעפ ףיוא ןיירא טאטש ןיא ןטייר וצ ןעמוקעג

 עשידיי טימ ,ןדיי עסייה ןעוועג ייז ןענעז עלא רעבא — םייוג

 ,םעלוש ,יקסנימאוואנ בייל :יוו .ןעמענ עטשייוגראפ טשינ ןוא

 .וו״אא יקסנימאוואנ שיווייפ

 טימ ,ייסאש רעוואקשיוו רעטסקידעקעמש רעד טא ןוא

 ןטיירב ןרעביא קירב רעסיורג רענייש ןוא קיטנאמאר ןייז

 ראפ געוו־םירוסי רעד ןייז וצ ןעוועג "הכוז" טאה וועראו

 רעבמעטפעס ןט26 םעד ןענעז עכלעוו ,קסוטלופ ץפ ןדיי יד

 ליפ .םיחצור עשיצאנ יד ךרוד ןראוועג ןבירטעגסיורא 1939

 ןדיי ליפ ,ןראוועג טעדראמרעד געוו םעד ףיוא ןענעז ןדיי

 אד ןוא וועראנ ןיא ןראוועג ןפראוועג קירב רעד ןופ ןענעז
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 (קעטעימ) ןאמרעבליז יכדרמ

 ןופ םענעצס עקידנסייר־ץראה ,ןענופעג טיוט רעייז ייז ןבאה

 .געוו םעד ףיוא טלגיפשעגפא ךיז ןבאה ייראבראב

 יד לייוו אקווד זא ,טלאוועג רעבא טאה לרוג רעד

 ןראוועג ןבירטעגסיורא ןשט״״ד יד ךרוד ןענעז ןדיי רעקסוטלופ

 ,ייסאש רעוואקשיוו םעד ךרוד אקווד ןוא טאטש רעייז ןופ

 ץענערג חרזמ רעד וצ ןייג וצ ןעגנוווצעג ןראוועג ייז ןענעז

 ריביס ןייק ןראוועג ןבירטראפ רעטעפש ייז ןענעז ,ןליופ ןופ

 לייט רעסיורג א קיסעמסינטלעהראפ זיא םעד בילוצ ןוא

 .ןבעל םייב ןבילבעג

 טאהעג ךיוא טאה ,ייסאש רעוואקשיוו ןופ קילגמוא רעד

 .קילג ןייז

¥ 

 זיא ןעייסאש עלא ןופ רעטסקיור ןוא רעטסליטש רעד

 ןדנובראפ טאה רע שטאכ ׳ייסאש רעקסלעשאנ רעד ןעוועג

 ןוא עוואלמ—עשראוו פונק־ןאב ןקיטכיוו רעייז ןטימ קסוטלופ

 ןופ ןאב רעד טימ .טלעוו רעסיורג ראג רעד טימ טראד ןופ

 ןופ ,ןקע עלא ןופ שממ ןעגנודאל ןעמוקעג ןענעז קסלעשאנ

 .ןלייט־טלעוו עלא

 טרעהעג ךיא באה ןראי־רעדניק עטסירפ עניימ ןיא ךאנ

 םעד ,בוטש ןיא רעטאפ ןיימ ייב "קסלעשאנ" ןעמ:•; םעד

 לשרעה ׳ר קסוטלופ ןופ בשות ןבושח ןוא רחוס ןטנאקאב

 קסוטלופ ןיא ןפורעג םיא טאה׳מ סאוו ,ןאמרעבליז (יבצ)

 קידנצעזאב לייוו ,ראפרעד זיא םאד ."קעראשזעי לשרעה"

 *ייב ןייז רעביא רע טאה ,1889 ראי ןיא קסוטלופ ןיא ךיז

 ־ערטראפ :דליש ןסיורג א ןעגנאהעגסיורא טפעשעג טנפעעג

 רעקסוטלופ ןוא "עקראשזעי" ןופ ןעגנוטעבראסיוא ןופ גנוט

 .ןעמאנ ןייז זיא םאד זא ׳רעכיז ןעוועג ןענעז

 לאמ ןטשרע םוצ ךיא באה זיוה־ןרעטלע ןיימ ןיא ,אזלא

 םאד — ״יעלאק״ רעד ףיוא טכארפ א ןבעגטימ ןגעוו טרעהעג

 ךאב רעקסלעשאנ רעד ןופ הרוחס ןעגנערב ןסייהעג טאה

 ןבאה קסוטלופ ןופ ןדיי ערעדנא ריוא זא ,ךעלריטאנ .עיצאטס

 רעקסלעשאנ רעד ךרוד ןטפעשעג עטיירב ערעייז טריפעג

 .עיצאטס־ןאב

 רעסעפ ןזיר עסיורג יד ןגיוא יד ראפ דאנ רימ ןעייטש סע

 ,עיצאטס־ןאב רעקסלעשאנ רעד ןופ ןעמוקנא ןגעלפ סאוו ,ןייוו

 .געט עקיטסארפ־ייגש ןיא רעטניוו

 ־םיוא ןטימ רעסעפ יד טכאמעגפיוא טאה רעטאפ ןיימ

 א טימ ןעוועג דבלמ םענייא ןדעי ןוא ןימו םענעריורפעג

 דאנ ליוו רע לפיוו ,ןייוו םעד ךעיצ" לאז רע ,עקשיק ענעמוג

 טאה תולגע־ילעב םלוע רעד ןוא .טסולג ץראה ןייז לפיוו ןוא

 ...ךגיוצעג"

 לפיוו ןייוו ןעקנירט ןעק׳מ ,טלעוו רעד ףיוא ןדע־ןג א

 זיא׳ס ןעוו ,עיצידארט א ןעוועג ןיוש זיא׳ס !ףוס א ןא ,ליוו׳מ

 יוזא זיא רענייא טשינ ..."ןעקראשזעי" וצ ןייוו ןעמיקעגנא

 טנאה ןיא עקשיק רעד טימ ןייוו םעד ןעיצ םייב ןפאלשעגנייא

 יד םיא זיא׳ס זיב — לשעלפ א ןופ טיצ סאוו דניק א יוו —

 ןעמונעג ךיז טאה ןייוו ןוא טנאה רעד ןופ ןלאפעגסיורא עקשיק

 ןוטעג פאב א רעטייווצ א טאה טלאמעד .דרע רעד ףיוא ןסיג

 ...ןעיצ ןעמונעג טאה רע ןוא עקשיק יד

 ךיז ןבאה רענייא יוו עלא זיב .ןעקנורטעג ןבאה עלא ןוא

 .ןעקנורטעגנא טוג

 דעייא טימ ראי א רעביא טבעלרעד ,קעראשזעי עינאפ —

 רעד ןיידא טיירש — ,ןייוו רעדיוו טסיג ןוא רעדניק ןוא בייוו

 ."קעלאטנא" הלגע־לעב רענעסקווועגךיילק

 םלוע רעד .ןייגוצקעווא טסולגעג טשינ ךיז טאה םענייק

 רעסעפ עסיורג יד ייב ןבעל ץנאג א ןענאטשעג יוזא טלאוו

 ,טסיזמוא ןייוו ןעקנירט וצ טיג׳מ טייקיניילק א .ןייוו טימ

 ןענעז ,סרעקנירט יד יא ,רעבעג רעד יא .ןוא ליוו׳מ לפיוו

 ...ןדירפוצ

 .טנערב ןסיורד ןיא טסארפ רעד

 ־ראפ ןיא .בוטש ןופ רעטצנעפ ןברוד דליב םאד עז ךיא

 עלעדער ןיילק א ןזאלבעגסיוא ךיא באה רעטצנעפ ןטקיטסארפ

 ...ןסיורד ןיא ןקוקוצסיורא ףיוא

 ןיא טשינ וליפא טפאלק רענייק .טלאק טשינ זיא םענייק

 זיא טעברא יד .קינייוועניא טמעראוו ןייוו רעד .ןעלסקא יד

 בוט־םוי ,ןדירפוצ ,טלכיימשעצ ןענעז רעמינפ יד .טקידנעעג

 .ןייגקעווא טשינ ךיז טסולג םענייק .ןכאוורעד ןיא

 :רעניימ רעטאפ רעד טגאז ךעלדנע

 רעדעי לפיוו ,ןעקנירטעג ןבאה עלא ? ןדירפיצ ,הרבח —

 םטמוק טלעג דאנ .םייח א סטייג טציא ןוא יטלאוועג טאה

 ...רעטכינ תמא ןא ףיוא ןייז טעוו ץע ןעוו ,ןגראמ

 — קנאב א ןיא יוו טנארק ,קעראשזעי עינאפ ,טוג —

 קידנעייגפא ןוא .ןייגפא טמענ ןוא םלוע רעד טרעפטנע

 :וצ םלוע רעד טיירש

 .טלעג ךס א טזייל ,קעראשזעי עינאפ —

 ¬וחס ערעדנא ךס א יוו טקנופ ,ןייוו רעסעפ יד טא

 ,דנאלסיוא ןופ ,תומוקמ ערעטייוו ןופ ןעמוקעג ןענעז ,תור

 ןעוועג ןעמעלא ץוחא זיא רעכלעוו ,ייסאש רעקסלעשאנ ןכרוד

 .ייסאש רעכעלגעוואב ןטסקיצניוומא ןוא רעליטש א

 ,ראפרעד רשפא .רעטסקירעיורט רעד ךיוא רשפא ןוא

 זיא ,סקניל ,ןיידא טאטש ןיא ןראפניירא עמאס םייב לייוו

 םוצ טריפעג טאה סאוו ,געוו רעקימייל ,רעלאמש א ןפאלעג

 רעייז וצ טיילגאב ךיא באה אד ...ןימלע־תיב רעקסוטלופ

 ךיוא ןוא דניירפ ןוא עטנאקאב עניימ ןופ ךס א ור רעקיבייא
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 לערוטלוק ןוא שימאנאקע — קסוטלופ

 ןצלאטש םעד ,ל״ז קעראשזעי — ןאמרעבליז יבצ רעטאפ ןיימ

 א ןא םידסח־תלימג ןבעגעג טאה טאוו ,שטנעמ ןטוג ,דיי

 .םירוחב טרעדנוה רעביא ןופ הבישי א ןטלאהעגסרא ןוא רועיש

 ךיא טלאה ,תונורכז ןופ תורוש יד ביירש ךיא ןעוו טציא

 סאוו ,רעדליב ירוצ ןיא ןייא ךיז קוק ןוא טנעה עניימ ןיא

 ןלעטש עדייב .קסוטלופ ןופ ןראוועג טקישעגוצ רימ ןענעז

 ־עגנייא ,זארג ןוא דמאז טימ חטש ןסיורג א ראפ ךיז טימ

 ריפ־יירד טנאזיראה ןפיוא .סעקטיוו ןוא רעמייב עטנקירט

 ,ןספעש קילדנעצ א ךיז ןשאפ םע ווו ,סעקזייה עמערא עניילק

 ץלא ׳ןקלאוו םוש ןייק ...דרע רעד וצ פעק יד קידנעטלאה

 ןוא טזאלראווראפ ,םערא ןוא קידייל ,טנקירטראפ ,ארג זיא

 וספעש יד ייב טיייוו ,טייוו סעפע ,שטנעמ ןייק ...קירעיורט

 .ךרה רעד ןיא דניק א טייטש

 רעייא ןופ ןבילבראפ זיא סאד טא ,ןדיי רעקסוטלופ —

 ...םילהא ןוא תובצמ יד ןופ ,ןימלע־תיב

 יד טרעטסאלפעגסיוא ןראוועג ןענעז תובצמ יד טימ —

 ...םאלש םוצ זיב םוקמ־ןטלא ןופ ןסאג רעקסוטלופ

 יד טימ ףוס א ןבאמ טימ טנגונאב טשינ ךיז טאה ןעמ

 טדנעשעג ןעמ טאה ,קיצניוו וצ ןעוועג ץלא ךאנ ,ןדיי עקידעבעל

 ...ןימלע־תיב םעד — עטיוט יד ןופ טרא םאד טעטכינראפ ןוא

 .םירבק יד ךאנ וליפא ןביילב טשינ לאז רכז ןייק —

 ...!טגיזעג טסאה ,קלאפ שיליופ

 ...!טקיוראב ךעלדנע ךיז טאה ןסיוועג ןייד —

 ןענעז דרע ןייד ףיוא םאוו ,ןעוועג הכוז ריוא טסאה וד —

 ־שיוא ,םקענאדיימ ׳סעקנילבערט יד ןראוועג טלעטשעגפיוא

 ענייד וצ טריפעג ןבאה ןעייסאש ףניפ יוו רעמ — סציוי

 ןיא ןעוועג ןענעז סעקנילבערט יד לייוו ...םעיראטאמערק

 ...קל';פ ןשיליופ ןופ טייהרעמ רעסיורג רעד ןופ תומשנ יד

 ךאש השמ לאפר

 לערוטלוק ןוא שימאנאקע - קסוטלופ
 (1927 זיב ה״י ןט20 ןופ גנאפנא ןיא)

 ףיוא טאה טרעדנוהראי ןטסקיצנאווצ םענופ ביוהנא ןיא

 עשיטארקאמעד־לאנאיצאנ יד טקיטלעוועג םאג רעשיליופ רעד

 .יקסוואמד ןופ גנוריפנא רעד רעדנוא ,"עיצעדנע" יד — ייטראפ

 עלא ןופ ןדיי יד ןפוטשוצסיורא ןעוועג זיא ליצטפיוה רעייז

 ־ראפ זיא םע .ןליופ ןיא ןבעל ןשימאנאקע םענופ ןגייווצ

 טפיוק ,ןדיי ייב טשינ טפיוק" גנוזאל יד ןראוועג טכעלטנפע

 ןראוועג טעדנירגעג ןענעז םע •ךקאילאפ ייב ,ענעגייא ייב ראנ

 ־רעטנוא עכעלטפאשטריוו ןוא ןוויטארעפאאק ענעדישראפ

 טליפרעד טאה גנורעקלעפאב עכעלטסירק יד ןוא ןעגנומענ

 יפיוק םענופ ךיז ןטלאהפא ןטימ "טכילפ עשיטאירטאפ" ריא

 ךאנ ךיז ןבאה עיצקאער ןוא םזיטימעסיטנא רעד .ןדיי ייב

 ןופ ףליה רעד טימ ןעוו ,1912 ראי םענופ טקראטשראפ רעמ

 רעטרעפ רעד ןיא זיא ןדיי רעוועשראוו יד ןופ תולוק יד

 ־גאק רעשיטסילאיצאס רעד ןראוועג טלירועג עמוד רעשיסור

 ,אלעיגאי טאדיד

 ןראוועג טעדנירגעג קסוטלופ ןיא זיא ןראי עקיזאד יד ןיא

 רעירארגא־סיורג ןוא רעציזאבדרע עשיליופ עפורג א ךרוד

 ־ןזייא טלעטשעגוצ טאה םאוו ,"ישטינלאר טאקידניס" רעד

 םע .האובת טריטראפסקע ןוא ןענישאמ־רארגא ,ןלאירעטאמ

 ־נאלאג ןוא־רוטקאפונאמ עסיורג ירוצ ןעמוקעגפיוא ךרא ןענעז

 רעייז טאה םאד .ןטיילק־זייפש עכעלטע ןוא ןטפעשעג־עירעט

 ךרא ןעוועג רעבא ,הכאלמ ןוא לדנאה ןשידיי םעד ןפארטעג

 ךיז ןריזינאגרא םענופ ןוא עיצאדילאסנאק ןופ לומיטס א

 טעדנירגעג זיא םע .רעקרעווטנאה ןוא רחוס ןשידיי םעניפ

 ןיא טרעבארעד טאה עכלעוו ,עסאק־ראפש ןוא־ייל א ןראוועג

 ןטכיש עלא ןופ יורטוצ ןטסלופ םעד טייצ רעצרוק א ןופ ךשמ

 קנאב רעד ןוא גנורעקלעפאב רעשידיי רעקסוטלופ רעד ןופ

 טאה רעכלעוו ,(טידערק רעקיטייזנגעק) "טידערק ינמעיאזוו"

 ־גיא עדייב יד .םירחוס עשיטאטש יד ךעלםילשסיוא טנידאב

 ־ראפ רעד ןופ טייצ א ןיא ןענאטשעגפיוא ןענעז סעיצוטיטס

 רעקיצנייא רעד ןעוו ,עגאל רעשימאנאקע רעשידיי רעטרעגרע

 ־פיוא טאה (קנאב־עירטסודניא) טאטש ןיא קנאב רעשיליופ

 ־יטסניא עשידיי ירוצ יד .תואוולה ןדיי יד ןבעג וצ טרעהעג

 םעד ןציטש ןיא עלאר עסיורג א טליפשעג ןבאה םעיצוט
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 ךאש השמ לאפר

 ־עהעג ןוא תואוולה ןבעג טימ קרעוודנאה ןוא לדנאה ןשידיי

 ־טולב) םעצארפ־םילייב רעד .רעדילגטימ ערעייז טידערק ןקיר

 ־ירפ) ראי ןבלאה א ןוא ייווצ ןגיוצעג ךיז טאה םארו ,(לובלב

 ־יטנא יד טקראטשראפ טאה (1913 טסבראה — 1911 גניל

 ןיא .ןעגנוזאל־טאקיאב יד ןוא ןליופ ןיא עצעה עשיטימעס

 ־ערש חלג רעד טנכייצעגסיוא םעד טימ דיז טאה קסוטלופ

 ־ךריק יד טצונעגסיוא קעווצ םעד וצ טאה רעכלעוו ,יקסנישזד

 טאלארפ ןקשטיטלא ןלארעביל םעד רעבא קנאד א .ענאבמא

 ־טפאשטריוו ןטלאהעגרעטנוא טאה רעכלעוו ,יטסנעג חלג םעד

 ־רעביא זיא ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד טימ ןעגנויצאב עכעל

 ןוא םרעטסיולק יד ןיא עדנאגאפארפ־ץעה יד ןראוועג ןסירעג

 וצ ןפורעג ןעגנוקידערפ ענייז ןיא טאה ןיילא טאלארפ רעד

 .שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיווצ טפאשדניירפ

 רעד טלקיווטנא ריז טאה טאקיאב ןשימאנאקע םעד ץארט

 ־רעטייוו םוצ ןעוועג םרוג ןוא הכאלמ ןוא לדנאה רעשידיי

 ןענעז םע .טאטש רעד ןופ גייטשפיוא ןכעלטפאשטריוו ןקיד

 ־פיוא ןוא ןטפעשעג עשידיי עסיורג ןראוועג טלעטשעגפיוא

 לקנעי ןבאה 1913 ראי ןיא .רעזייה עיינ ךס א ןראוועג טיובעג

 םינינב עכעלטע טלעטשעגפיוא ןאמסא ףסוי םהרבא ןוא םירב

 ־ארגעלעט ,אטוגוארט ןסאג יד ףיוא חטש־דרע ןסיורג א ףיוא

 םע .ןקאזאק ראפ סעמראזאק־רעטילימ ןוא ,יקרוג ןוא אנשטיפ

 ךרוד טלאטשנא רעשיפארגאטאפ א ןראוועג טעדנירגעג זיא

 ייווצ ןריציטקארפ וצ ןביוהעגנא ןבאה םע ןוא יקצינפיל .ב

 ־עשזב והיעשי ןוא שטיוואשזאשזב לאומש ןטסיטנעד עשידיי

 •יקסניז

 ןט1 םעד המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ

 טרעלקרעד דנאלסור ץנאג ןיא זיא םע ןעוו ,1914 טסוגיוא

 קילדנעצ עכעלטע ןענעז ,עיצאזיליבאמ עניימעגלא ןא ןראוועג

 יימרא רעשיסור רעד ןיא ןראוועג טריזיליבאמ ןדיי רעקסוטלופ

 ןראוועג טלייטרואראפ ןענעז עכלעוו ,עכעלטע ריוא ןוא

 ןיא ןראוועג טקישראפ ןענעז ,טכירעג ןשיראצ ןכרוד רעירפ

 מ״לק 70 ןענופעג ריז טאה קסוטלופ .דנאלסור ןופ ףיט

 — (עדלאז) עוואלמ—לעשזראכ עיניל־טנארפ־טפיוה רעד ןופ

 .עוואדלאיזד

 טאטש ןיא דנאטשוצ־םאנסיוא םענופ ןרימאלקארפ ןטימ

 ןיא ןראוועג טריזינאגרא גרוברעטעפ ןופ לעפאב א טיול זיא

 גנוריפנא רעד רעטנוא ץילימ־רעגריב עקיליוויירפ א טאטש

 ,ןדיי יד .יקצאגעינש וואלסינאטס רעקייטפא ןשיליופ םעניפ

 קיליוויירפ ןאמרעטא ברה ןופ ףור ןפיוא ריז ןבאה עכלעוו

 ןיא ןראוועג טלייטראפ ןענעז ,ץילימ רעד וצ טלעטשעגוצ

 יירד ףיוא ךאוו א וצ .סאג ןייא ףיוא ןשטנעמ ייוו צ ןופ ןכאוו

 רעטכעוו־טכאנ רעכעלטסירק א ןראוועג טלייטעגוצ זיא ןסאג

 סנקעטש טימ ראנ טנפאוואב ןעוועג ןענעז ייז .טארטסיגאמ ןופ

 ןכייצ־טאטש ןטימ עטנעל עסייוו א ןגארטעג לברא ןפיוא ןוא

 ףיוא "ץילימ־רעגריב עקיליוויירפ" טפירשפיוא רעד טימ ןוא

 יד ןפאש ןופ ןראטאיציניא־טפיוה יד .שיליופ ןוא שיסור

 (בד) לרעב ,בואט שריה דוד ןעוועג ןענעז ךאוו־רעגריב

 והיעשי ,שטיוועקטונ שריה ,(ראי 20 טלא טלאמעד) ןאמרעבליז

 ןכאוו יד .יקסניזעשזב והיעשי טסיטנעד רעד ןוא ץנימרעפוק

 .ירפ רעד ןיא רעגייז א 5 זיב טנווא 9 ןופ קיטעט ןעוועג ןענעז

 .טאטש ןיא גנוגעוואב עליוויצ יד ןטאבראפ ןעוועג זיא םע ןעוו

 ־אטש רעד ןופ עגאל עכעלטפאשטריוו יד זיא ביוהנא ןיא

 טאטש יד ,עקידנלעטשנדירפוצ א ןעוועג גנורעקלעפאב רעשיט

 ־ראפ עשירעטילימ יד ,רעטילימ טימ טלופעגרעביא ןעוועג זיא

 טנארפ ןפיוא ,גנוגעוואב רעקידרדסכ א ןיא ןייז ןגעלפ סעיצאמ

 .רענלעז יד ןופ הנויה ןגיוצעג ןבאה ןדיי יד ןוא ,קירוצ ןוא

 עכעלטע ךאנ טרעגרעראפ רעבא ךיז טאה גצמ רעקיזאד רעד

 םיטילפ עשידיי ןעמוקעגנא ןענעז טאטש רעד ןיא ןעוו ,ןכאוו

 ,לעשזראכ ,עוואלמ ןופ ,עיניל־טנארפ רעד ייב רעטרע יד ןופ

 ,אוואראוואג ,אקנעלארטסא ,ןאשזור ,ץלישאנסארק ,ץינשארפ

 ןראוועג ןעמונעגפיוא ךעלדניירפ ראג ןענעז ייז .א״א ץעינישימ

 ןוא עטקישעגסיורא יד טאה ןעמ .םיבשות רעקסוטלופ יד ןופ

 לוש ןיא ,ןעגנוניווו עטאווירפ ןיא טנדראעגנייא ענעפאלטנא

 טאה טעטימאק רענעפאשעג־לעיצעפס א .שרדמ־תיב ןיא ןוא

 ־מיי.ד יד ראפ ףליה רעשיניצידעמ ןוא זייפש ראפ טגראזעג

 טימ ייז טימ טלייטעג שממ ריז טאה גנורעקלעפאב יד .עזאל

 •ןעמעלא

 ־םואה ףסוי םהרבא ןעמונעגלייטנא ןבאה טעטימאק םעניא

 קחצי ,ךאש םהרבא ,ןאמגאוו לדנעמ ףסוי ,ואד לטאמ ,ןאמ

 ־גראב המלש ,ןאמרעבליז שרעה ,קינלעצ החמש ,דנאלדירפ

 ,ןאמרעטא ןאמנייש ןוא ךינעה — בר םענופ ןיז יד ,ןייטש

 דוד ,גרעבנעזאר והיעשי ,רעקספיל ריאמ ,ןייטשנראב לוולעוו

 ־יירפ טאה רעטלאהכוב םלא .א״א ץנימ לדנעמ ,בואט שריה

 .ןאמסואה יכדרמ טעבראעג קיליוו

 עכלעוו ,ןטאדלאס עשידיי יד ראפ טגראזעג ןעמ טאה ריוא

 אשזור טימ ןעיורפ עשידיי יד .טאטש ןיא טרינאיצאטס ןבאה

 ראפ שעוו־רעטניוו עמעראוו טיינעג ןבאה ,ץיפש רעד ןיא ןאד

 יד ראפ טכורפ ןוא גראווסיז טקישעג ,יימרא רעשיסור רעד

 רעקיזאד רעד ראפ .רעלעטיפש יד ןיא ןטאדלאס עטעדנוווראפ

 רעד ךרוד ןראוועג טנכייצעגסיוא ןענעז טעברא רעקיטעטליווו

 ןאמרעטא ןאמפיוק םלושמ םייח ׳ר בר רעד טכאמ רעשיראצ

 .יקסניזעשזב םהרבא רעדיינש רעשירעטילימ רעטלא רעד ןוא

 ןוא ףמאק ןא טעמכ קסוטלופ ןעמונראפ ןבאה ןשטייד יד

 ־אב רעשידיי רעד ךרוד ןראוועג ןעמונעגפיוא קיצראה ןענעז
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 לערוטלוק ןוא שימאנאקע — קסוטלופ

 עמאזניימעג א טאהעג ןבאה עכלעוו ןדיי יד .גנורעקלעפ

 זענעז גנוטלאווראפ רעשירעטילימ רעשטייד רעד טימ ךארפש

 רעד ןיא .ןקאילאפ יד ןוא ייז ןשיווצ רעלטימראפ יד ןעוועג

 טרינימאנ ןענעז עיצארטסינימדא רעשיטאטש רענעפאשעג־יינ

 םהרבא ,בואט לאקזחי :סעקינוואל ןוא רענעמטאר םלא ןראוועג

 ןוא יקצוטש ףסוי ,ןאד לטאמ ,שטיוועקטונ שריה ,יקסנימאק

 ץילימ רעשיטאטש רעד ןיא .שטיוואנעה ףסוי ראטערקעס םלא

 קחצי ,יקסוועשטאכאס לאקזחי ,דארגאניוו יכדרמ ןיידא ןעבעז

 .א״א אקלוקסאי ,אקנאיפ

 םאוו ןראוועג רעבא זיא טאטש ןיא עגאל עשימאנאקע יד

 ןצנאגניא ךיז ןבאה הכאלמ ןוא לדנאה רעד .רעגרע לאמא

 לדנעמ ןופ קירבאפ־יירעסיגנזייא עסיורג יד .טלעטשעגפא

 טנעדבראפ זיא רעטעברא 150 טקיטפעשאב טאה עכלעוו ,ץניה

 יד ןופ לימ יד ריוא יוזא ,סעיצארעפא־סגירק יד ןיא ןראוועג

 עשירעיופ יד .יקסנימאק עטנ ןוא ןאמגאוו לדנעמ ףסוי םיפתוש

 ףיוא ןטראק ןריפניירא ןטימ .בורח ןעוועג ןענעז ןטפאשטריוו

 *ראפ םאד זיא ןעלטימ־סנבעל ערעדנא ןוא ןטקודארפ־זייפש

 ןיא ןראוועג ןבעגעגרעביא ןעלקיטרא עקיזאד יד ןופ ןלייט

 ,דנאלדירפ ןועמש ,בואש שריה דוד ,ןאד לטאמ .טגעה עשידיי

 טלעטשעגפיוא ןבאה יקסנימאק עטנ ןוא גרעבנזייא טעמירפ

 יראפ ןוא ןדאלקס ןוא ןעניזאגאמ טימ ,עניטנאק עסיורג א

 רעקסוטלופ ןצנאג ןפיוא ןעלטימ־םנבעל טלעטשעגוצ ןוא טלייט

 ינאק עקיזאד יד טצונעגסיוא ןבאה ייז .זיירק רעוואקאמ ןוא

 ־ראפ טציטשעג ,גנודעקלעפאב רעשידיי רעד תבוטל עיסעצ

 ןופ טייצ א ןיא ןענאזרעפ עטאווירפ ןוא תורבח ענעדיש

 ןעגנאגעג ןענעז ןשטנעמ ןסאמ ןעוו ,רעגנוה ןוא טיונ רערעווש

 .ןיול רעלאמינימ א ראפ ןטעברא עכעלטנפע ףיוא ןטעברא

 ־אנאקע רעלאפארטסאטאק רעד וצ רעבא ץאזנגעק ןיא

 טאה רעניווונייא עשידיי רעקסוטלופ יד ןופ עגאל רעשימ

 םאד טילבעגפיוא עיצאפוקא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 טעדנירגעג זיא סע .ןבעל עכעלטפאשלעזעג ןוא עלערוטלוק

 ןענעז סע ,קעטאילביב עכעלטפאשילעזעג עשידיי א ןראוועג

 *יריעצ" ,ןטסינויצ ,סעיצאזינאגרא עשיטילאפ ןעמוקעגפיוא

 ."דנוב" ייטראפ רעטעברא יד ןוא "יחרזמ" ךויצ־ילעופ" /ךויצ

 םהרבא ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא זיירק רעשיטאמארד רעד

 ןשידיי םענרעדאמ ןופ סעסעיפ טלעטשעגפיוא טאה רענטוק

 ףיוא ,ןטנווא־לטסעק ןעמוקעגראפ ןענעז םע .ראוטרעפער

 רעד ןופ ןטנעגעלערפ ןעגנערבפארא טגעלפ ןעמ עכלעוו

 יד ןרעלקפיוא ןוא ןרירעפער ןגעלפ עכלעוו ,טאטשטפיוה

 ןראוועג טריראב ןענעז עכלעוו ,ןעמעלבארפ ענעדישראפ

 .ד .ה ,לבבורז בקעי טכוזאב ןבאה טאטש יד .םלוע םענופ

 ,ןילטייצ ללה ,םיובטסאמ לאוי ,גרעבנסייוו .מ .י ,גרעבמאנ

 .רעטלא ראטקיוו ,שטיוועלאכימ שינייב ,יקסוואקילימ ר״ד

 טלסיירטעגפיוא טאטש יד זיא טייצ רעקיזאד רעד ןיא

 ןטקידלושאב סלא ןאמרעבליז לרעב ןופ טסערא םענופ ןראוועג

 *שטייד ןייק םיא ןקישקעווא ןוא ןסור יד תבוטל שזאנאיפש ןיא

 טריטסערא רעדיוו זיא סיירעביא ןקיראי־בלאה א דאנ .דנאל

 א ,גרעבנעזאר והיעשי דיי רעקסוטלופ רעטייווצ א ןראוועג

 טשינ ןבאה סע .רחוס־ץלאה ןוא קישטאירדאפ רענעזעוועג

 *רעבוג ןשטייד םייב וליפא ,ןצנעוורעטניא םוש ןייק ןפלאהעג

 טיירפאב טשינ ןענעז ענעטלאהראפ יד .רעלעזאב ןאפ ראטאנ

 .ןראוועג

 טאה טיונ רערעווש רעד ןיא גנורעטכיילראפ עסיוועג א

 ךאנ טאה רעכלעוו ,ץנימ לדנעמ רעשיגרענע רעד טכארבעג

 ־שטייד ןייק ןראפ וצ ןיישריסאפ א ןעמוקאב ןעגנוימאב ךס א

 טימ סאטיואטסאל ייווצ טכארבעג טאה רע ןענאוו ןופ ,דנאל

 רעטנערבעגפא ןייז ראפ ןעגנוטכירנייא ןוא ןענישאמ עיינ

 ןוא יינ סאד ןופ טלעטשעגפיוא טאה רע רעכלעוו ,קירבאפ

 .עזאלסטעברא עשידיי ךס א טעברא ןבעגעג

 *ראפ עזאלמייה יד ןופ טייהרעמ יד טאה 1916 ראי ףוס

 יד •ןעמייה ערעייז ןיא דיז טרעקעגמוא ןוא קסוטלופ טזאל

 ־ןרעווש א טריפעג ןבאה טאטש ןיא ןבילבעג ןענעז םאוו

 עמאס יד קידנעוט ,םויק רעייז ראפ ףמאק ןכעלגעט־גאט

 .ןטעברא עטסקיסאפמוא ןוא עטסרעווש

 עקידרעירפ ערעייז ןיא ןענעז םאוו ,םינדמל ,ןדיי ענייש

 ןענעז ,םירחוס עטעוועדנופעגנייא עקידובכב ןעוועג ןעמייה

 רעדא רעטסוש ,רעדיינש ןראוועג רעטרע־ןיווו עיינ יד ןיא

 ...רעקעהצלאה וליפא ראג

 ־תבש א ןיא .טעוועשובעג רדסכ טאה טיונ עטסיוו יד

 ־פיונוצ טאהעג ךיז ןבאה לביטש רערעג ןיא ןעוו ,טכאנ־וצ

 ליז ןבאה ,םידיגנ רערעג יד תודועס שלש וצ טלמאזעג

 ־רעגלאוו טימ קידנעארד ןוא ןעיורפ עפורג א ןסירעגניירא

 ערעייז ראפ ףליה ןוא זייפש ייז ןופ טרעדאפעג רעצלעה

 יד קיטעט ןעוועג זיא טאטש ןיא .רעדניק עטרעגנוהעגסיוא

 ־רעפוק והיעשי ךרוד טעדנירגעג ,"םחל־תיב" עיצוטיטסניא

 ־נייא ןענעז םע .א״א ןייטשנראב המלש ,קינלעצ החמש ,ץנימ

 רעזייה עשידיי עלא ןיא םעקשופ־הקדצ ןראוועג טריפעג

 ־טיונ יד ראפ לאצפא רעקיליוויירפ רעכעלטנכעוו א דיוא ןוא

 *גייא זיא גרעבנעזאר גילעז ןופ זיוה םעניא .עקיטפרעדאב

 ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא דיק־םקלאפ א ןראוועג טנדראעג

 עשיפארטנאליפ עקיזאד יד רעבא .גרעבנעזאר עזיור עגייפ

 עגאל ערעווש יד טרעדנילעג זייוולייט ראנ טאה טייקיטעט

 ןדעי ןוא רעזייה עשידיי דס א ןיא טשרעהעג טאה סאוו

 .עקיטפרעדאבטיונ עיינ ןעמוקעגוצ ןענעז גאט
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 ךאש השמ לאפר

 ־איציניא רעד טימ זיא (1916) ו״ערת חספ דעומה לוח

 שרדמ־תיב ןיא ןראוועג ןפורעג םידיסח רערעג יד ןופ וויט

 ־ביטש עשידיסח עלא ןופ םיללפתמ יד ןופ הפיסא עסיורג א

 םייח םהרבא טאה גנולמאזראפ רעקיזאד רעד ףיוא .דעל

 לארשי ,גרעבדניל שרעה םולש ,םיובנריב םהרבא ,םולב

 ןפאש וצ ןפורעג ערעדנא ןוא טאלבטאר לבייפ ,לעקנערפ

 ¬רשי ינומא ימולש תדוגא" עיצאזינאגרא עשיסקאדאטרא יד

 ןענעז ,ןראוועג טעדנירגעג זיא "הדוגא" יד יוו םעד דאנ •"לא

 םעניא ןראוועג טרירטנעצנאק וויטאיציניא ריא קנאד א

 .טאטש ןופ םירדח עלא ףראדסריאמ לאלצב ןופ זיוה ןסיורג

 ־אקסאפ לציא הדוהי דמלמ רעד ןעוועג זיא םעד ןיא קיטעט

 יד ןענעז טעברא רעכעלדימרעדמוא ןייז קנאד א .שטיוו

 ¬ימלת יד ןוא ןרעמיצ עמעווקאב ןיא ןעגנאגעגרעביא םירדח

 ענרעדאמ ,עשינעיגיה ןיא ןענרעל וצ ןביוהעגנא ןבאה םיד

 ןיא .טכאמ עשטייד יד טרעדאפעג טאה םע יוו ,ןעגנוגנידאב

 ןראוועג טנפעעג קסוטלופ ןיא ךיוא זיא טייצ רעבלעז רעד

 רעד רעטנוא רעליש עשידיי ראפ לושסקלאפ עשטייד א

 ,ןאד לטאמ ןעוועג ןענעז רערעל .ןאמטוג קחצי ןופ גנוטייל

 •ןאמכוב ןיליירפ ןוא שטיוועקרוי קחצי ,יקצוטש ןאמרעה

 ךיז טאה ץנימרעפוק והיעשי ןופ וויטאיציניא רעד טימ

 א קסוטלופ ןיא ןדנירג וצ ליצ ןטימ טעטימאק א ןפאשעג

 ־רעפוק רעסיוא ןענעז טעטימאק םעניא .עיזאנמיג עשידיי

 המלש ,קינלעצ קחצי :ןענאזרעפ עקידנגלאפ יד ןיידא ןצנימ

 ־דירפ קחצי ,עשזור םהרבא ,ןייטשדלאג לדנעמ ,ןייטשנראב

 ,אקסאלוו לאקזחי ,ןאמרעבליז שרעה ,בואט שרעה דוד ,דנאל

 רעייז קנאד א .יקסנישזעשזב והיעשי ןוא חמשי לאומש

 ןראוועג טנפעעג טאטש רעד ןיא זיא טעברא רעקידתוריסמ

 ־עג זיא ראטקעריד סלא .לושלטימ עשידיי עקיסאלק־ריפ א

 יד .קסניפ ןופ טילפ א ,ןאמפיל םהרבא ןעמונעגנא ןראוו

 א טכאמעג טאה עיזאנמיג רעשידיי רעד ןופ גנונעפערעד

 .גנורעקלעפאב רעשידיי רעקסוטלופ רעד ףיוא םשור ןסיורג

 ןופ המכסה רעליטש רעד טימ ןבאה סרעטומ עשידיסח ליפ

 ייז עיזאומיג רעד ןיא רעטכעט יד טקישעג רענעמ ערעייז

 יד ראפ טסאפ סע" יוו ,גנודליב עכעלטלעוו ןעמוקאב ןלאז

 יד ןיא ןייז תבש ללחמ ןפראד טשינ ןוא "ןטייצ עקיטנייה

 .ןלוש עשעיוג

 ןגאלשעגראפ ןאמגאוו לדנעמ ףסוי טאה 1917 ראי ןיא

 ־אב עשירטקעלע ןגיילראפ וצ טארטסיגאמ רעקסוטלופ םעד

 זבעגעג טאה גנוטלאווראפ־טאטש יד .טאטש ןיא גנוטכייל

 יד ןראוועג טגיילראפ זיא ןפיוא אזא ףיוא ןוא המכסה ריא

 ם עד ןופ ןגיוצעג ריז טאה םאוו ,טאטש ןיא ץענ עשירטקעלע

 יד ייב .םוקמ ןטלא ןפיוא לימ סנאמגאוו ןופ ראטארענעג

 .ןדיי 90% ןראוועג טקיטפעשאב ןענעז ןטעברא עקיזאד

 ־אטיוא רעשיליופ רעטשרע רעד ןופ גנוייטשטנא רעד טימ

 ןופ גנאג ןיא ןזאל סאד ןוא ןילבול ןיא גנוריגער רעמאנ

 ־טפאשטריוו םעניא םאאכ א ןפאשעג ךיז טאה טלעג ןשיליופ

 .טעוועשובעג טאה קראמ רעצראווש רעד ןוא ןבעל ןכעל

 רעשטייד רעד ךרוד ןראוועג טפמעקאב זיא עיצאלוקעפס יד

 ןקיזאד םוצ .עיצארטסינימדא רעליוויצ ןוא דעשירעטילימ

 רעכלעוו טמא רעלעיצעפס א ןראוועג ןפאשעג זיא קעווצ

 ןפארטש עסיורג טגיילעגפיורא ןוא תורוחס טריקסיפנאק טאה

 םירחוס עכעלטנרא ןבאה לאמנייא טשינ .ןטנאלוקעפס יד ףיוא

 וצ ןגיווואב טאה סאד .שזאטנאש ןוא תוריסמ בילוצ ןטילעג

 ירוצ יד .ןייאראפ־רעקרעווטנאה א ןוא־םירחיס א ןדנירג

 ערעייז ןצישאב וצ ליצ סלא ןעמונעג ךיז ןבאה סעיצאזינאגרא

 יד ןיא ןעוועג לפטמ ,םענאקיש עטסיזמוא ןופ רעדילגטימ

 רעשטייד רעד ןופ ןראוועג טגיילעגפיורא ןענעז םאוו ,ןרעייטש

 ןופ ןוא תורוחס ןופ ןזיירפ יד טרימראנ ,עיצארטסינימדא

 רעד ייב טרינעוורעטניא ןוא עיצקודארפ־רעקרעווטנאה רעד

 ־םירחוס םענופ רעציזראפ םלא .ןגארפ ענעדישראפ ןיא טכאמ

 רעד ןיא .ןאד שובייל ןראוועג ןבילקעגסיוא זיא דנאבראפ

 ןייר ןז ןענעז ןייאראפ־רעקרעווטנאה םעניפ גנוטלאווראפ

 לווייפ ,גנילרעפש השמ ,אנישזאי רעטלא ,אקסאלוו לאקזחי

 ןופ שארב .ןייטשמולב ףסוי ןוא קעשזנארד השמ ,קינלעמ

 .עשזור םהרבא ןענאטשעג זיא גנוטלאווראפ רעד

 יד ןעמוקעגנא קסוטלופ ןיא ןענעז 1916 גנילירפ ןיא

 ןענאיגעל קלופ רעטפיפ רעד — ןיקסדוסליפ ןופ ןטסינאיגעל

 ךיוא ןענעז סע עכלעוו ןשיווצ ,עירעליטרא עירעטאב א ןיא

 ־יאוואלס ןענופעג דיז ןבאה ןריציפא יד ןשיווצ .ןדיי ןעיועג

 ןוא רעימערפ רעשיליופ רעקידרעטעפש רעד .יקסוואקדאלקס

 טריציטקארפ קסוטלופ ןיא טאה רעכלעוו ,רעטסינימ־ןרעייא

 ןאטיפאק ןוא לאטיפש ןשימעדיפע םעניא ראטקאד םלא

 ־םינימ רעימערפ ןעוועג ריוא זיא רעכלעוו -יקסוואקלאיצשאק

 .ןטעניבאק־סגנוריגער עשיליופ יד ןופ םענייא ןופ רעט

 ־אבאלאק ןדיי יד ןבאה עיצאפוקא רעשטייד רעד תעשב

 ןיא ןעוו .טאטש ןיא גנורעקלעפאב רעשיליופ רעד טימ טריר

 ־ילימ עמייהעג עשליופ) ".ווו.א.עפ" ד טאה 1917 רעבאטקא

 ־רעביא ןטנפאוואב א טריפעגכרוד (עיצאזינאגרא עשירעט

 ־ראדנאשז ירוצ טעגרהרעד ןוא ןטסאפ ןשטייד א ףיוא לאר

 טאירטאפ רעשיליופ רעד ןלאפעג זיא סע ןכלעוו ייב ןוא ןעמ

 טלדנאווראפ זיא עכלעוו ,היוול ןייז ןיא ריז טאה ,יקצילפאשט

 ןשטייד םעד ןגעק עיצארטסנאמעד־סקלאפ א ןיא ןראוועג

 ברה ןטימ טפאשרעייטשראפ עשידיי א טקילייטאב ,טנאפ-־א

 ־טאטש םעניא סעקינוואל עשידיי ייווצ יד .שארב ןאמרעטא
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 לערוטלוק ןוא שימאנאקע — קסוטלופ

 ־ערקעס רעד ןוא קינלעצ תחמש ןוא שטיוועקטונ שריה טאר

 ןוא עלאקאל ענעדישראפ ןיא ןבאה שטיוואנעה ףסוי ראט

 ־רעייטשראפ רעשיליופ רעד טימ טמיטשעג ןגארפ עלאנאיצאנ

 םעד ןשטייד יד ןופ גנונעפאווטנא רעד ןיא ךיוא .טפאש

 דכיג עשידיי טקילייטאב ךיז ןבאה 1918 רעבמעוואנ ןט11

 .רעליש־עיזאנ

 רעקסוטלופ רעד ןופ טעטילאיאל רעד ץארט רעבא

 *יליופ רענענאטשטנא טשרע רעד וצ גנורעקלעפאב רעשידיי

 רעשידיי ריא ףיוא ןעוועג רתוומ טשינ יז טאה הכולמ רעש

 זיא 1918 רעבמעצעד ןיא ןעוו .דובכ ןלאנאיצאנ ןוא עדריוו

 יד ןבאה ,גרעבמעל ןיא םארגאפ רעקיטולב א ןעמוקעגראפ

 ־מאזראפ־טסעטארפ־ןסאמ א טימ טריגאער ןדיי רעקסוטלופ

 עקידנענערב ןוא ןענאפ עצראווש ייב שרדמ־תיב ןיא גנול

 ־סיוא ןוא םישודק יד ןעוועג דיפסמ טאה בר רעד .טביל

 רענדער יד .עטלמאזראפ יד ןופ יירשעג־ייוו םעד טקירדעג

 ןלעטש וצ ןפורעג ןבאה חמשי לאומש ןוא לעגיפשסואח בקעי

 ןלאנאיצאנ םענופ םירבח עשידיי יד ןופ טייז רעד ייב ךיז

 קחצי טימ גנוריגער רעשיליופ רעקילייווטייצ רעד ייב טאר

 עשידיי ראפ ףמאק רעייז ןיא ייז ןציטש ןוא שארב םיובנירג

 .טכער

 'יבאמ עטשרע יד ןעמוקעגראפ זיא ,1918 ראי ףוס ןעוו

 ןבאה ,1898 גנאגראי םענופ ןליופ ןקיגנעהפאמוא ןיא עיצאזיל

 ־יליופ רעד טייהיירט ןריווושעג עקידנטכילפראפ־טסניד יד

 ןוא בר םעשפ טייקנזעוויא רעד ןיא לוש רעד ןיא טכאמ רעש

 ־סינימדא רעליוויצ רעד ןוא רעטילימ ןופ רעייטשראפ יד

 ןענעז ,המחלמ רעשיטסיוועשלאב־שיליופ רעד ןיא .עיצארט

 ןענעז קסוטלופ ןופ ןוא גנעגראי 6 ךאנ ןראוועג טריזיליבאמ

 ןוא שטיוואבייל ,אגעשזטסא דוד ןפמאק יד ןיא ןלאפעג

 ןיא זיא (1920 לירפא) טייצ רעבלעז רעד ןיא .גרעבנעש

 'יזאד סאד •קלופ־רעלאה רעט7 רעד ןעמוקעגנא טאטש רעד

 לארענעג רעד טריזינאגרא טאה סע סאוו ,רעטילימ עק

 וענעז סע ןכלעוו ןופ ץיפש ןיא ןוא ,ךיירקנארפ ןיא רעלאה

 ־עגסיוא ךיז טאה ,ןריציפא עשיזיוצנארפ ןענאטשעג דיוא

 ןגעלפ "סעקישטרעלאה" יד .םזיטימעסיטנא ןייז טימ טנכייצ

 .וו״אא דרעב ןטינשעג ,ןדיי יד ןענאב יד ןופ ןפראווסיורא

 ,קיור קיסעמשינטלעהראפ ןעוועג זיא רעבא קסוטלופ ןיא

 'גארפ א ןעוועג זיא קלופ ןט7 םענופ לענאלאק רעד לייוו

 .ןסעצסקע ןייק וצ טזאלרעד טשינ ןוא דיי רעשיזיוצ

 רעטניה ןופ רעטילימ ןשיליופ םענופ ןסיוטשקירוצ ןכאנ

 ,ןליופ ןיא עיזאווניא רעשיטסיוועשלאב רעד תעשב ,וועיק

 ,קסוטלופ ץיק טרעטנענרעד ךיז טאה יימרא עטיור יד ןעוו

 טריבאר טאטש יד ןזאלראפ תעב ,ןטאדלאס עשיליופ יד ןבאה

 ייז ןשיווצ ,ןדיי עכעלטע טריטסערא ןוא ןטפעשעג עשידיי

 ייז טריפעגקעווא ןוא םולב ןויצ־ןב ןוא ןייטשרעבליז דוד

 .אננאלבאי רעגאל־סגנורינרעטניא ןיא

 רעד ךרוד ןעמונראפ ןעוועג קסוטלופ זיא געט טכא

 רעט15 רעד טאה טאטש יד טרעבארעד קירוצ .יימרא רעטיור

 ־עטילימ עשיליופ יד .קלופ רעייגסופ רעשיליופ רעטס22 ןוא

 רעד וצ ןדיי ןפאכ וצ ןביוהעגנא ךיילג טאה טכאמ עשיר

 םעד ייז ןשיווצ) רעדניק וליפא ,טלא ןוא גנוי ,טעברא

 טאה ןעמ .(ראי 13 ןופ רעטלע ןיא ,תורוש יד ןופ רעביירש

 רעד ןופ טסימ סאד ןקיניירסיוא ,ערעדנא ןשיווצ ,טפראדעג

 רעטעפש געט ייווצ טימ טאה ןעמ רעכלעוו ןיא ,עמרוט

 זא ,גנוקידלושאב רעד טימ ןדיי רעקילדנעצ טצעזעגניירא

 םעד ייז ןשיווצ ,ןקיוועשלאב יד טימ טעבראעגטימ ןבאה ייז

 ,פעלק יד ןופ זיא רעכלעוו ,שטיוועקטונ שריה ןעארג־זי״רג

 גנויירפאב ןייז דאנ טייצ רעצרוק א ןיא ,ןעמוקאב טאה רע סאוו

 יד וצ םזידאס ןייז טימ דיז טאה טנכייצעגסיוא .ןבראטשעג

 רעשיליופ רעד ןופ ןאטיפאק רעד ענעטלאהראפ עשידיי

 ךיז טאה םאוו ,קלופ רעט13 רעד .יקסוועשקאז עוויסנעפעד

 עקידנטכילפ־סניד טריזיליבאמ טאה טאטש ןיא טריזינאגרא

 *בוביא ףיוא טאטש רעד ןופ ןסאג יד ךרוד ייז טריפעג ןוא ןדיי

 יד ףיוא ןעלטיה עשירעטילימ טימ רעדיילק עליוויצ ןיא ןעג

 ןריציפארעטנוא עשיליופ ןופ עדנאמאק רעד רעטנוא פעק

 .רעדיל עשיטימעסיטגא ןופ גנוטיילגאב רעד טימ ןוא

 טרעוו ראי 1920 ףוס ךאמפא ןשיליופ־ןשיטעוואס ןכאנ

 ןרעביא קסוטלופ ןיפ עיצארגימע עשידיי יד טקראטשראפ

 ,קסוטלופ ןיא "ץולחה" רעד .לארשי־ץרא ןייק הילע יד ןוא םי

 יכדרמ ךרוד 1921 ראי ןיא ןראוועג טעדנירגעג זיא רעכלעוו

 השמ ,שזאקעיפ בייל הדוהי ,ןייטשרוב עקצרעה ,ןאמרעבליז

 ־אבטוג יד טימ ךאמפא ןא טסילש ׳א״א גרעבנעזאר .י ,גניר

 *רעד טרעוו סע ןכלעוו טיול ׳יקסוועשערעש ןוא רעפעפ רעציז

 ־עיוו טוג רעייז ןיא םראפ־הרשכה א ןענעפע וצ טכעלגעמ

 .קסוטלופ ןופ מ״לק 35 ,אוועשיל

 ־טכאמ יד ןופ ךיז ןריזינאגרא ןוא ןעוועדנופנייא ןטימ

 ןביוהעגנא ךיז טאה ןליופ ןקיגנעהפאמוא םענופ ןענאגרא

 ־טפאשלעזעג ןוא עשיטילאפ עשידיי םאד ןעלקיווטנא וצ

 זיא קסוטלופ ןיא .אפמעט ןקישאר א ןיא ןבעל עכעל

 יד ,ןויצ ילעופ ,עיצאזינאגרא עשיטסינויצ יד קיטעט ןעוועג

 טאה ךייא ."דנוב" רעד ןוא םעיצאזינאגרא־טנגוי עשיצולח

 טאטש ןיא .ייטראפ עשיטסינומאק עלאגעלמוא ןא טריטסיזקע

 'עג ןאמרעבליז יכדרמ ןוא במאד ןרהא ,ןאד החמש ךרוד זיא

 ־עג טאה רעכלעוו ׳טעטיסרעווינוא־סקלאפ א ןראוועג ןפאש

 ןוא־עכעלטפאשנסיוו ענעדישראפ ףיוא ןטנעגעלערפ טגנערב
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 ־ ק 0 ו ו א ד א י נ ש יבצ רזעילא

 םעניא ןעמוקעגראפ ןענעז ןעגנוזעלראפ יד .סעמעט־רוטלוק

 .שטיוועקטונ ןתנ טיובעגפיוא טאה םע סאוו ,לאז־אניק םעיינ

 ־ראפ יד ךיוא .זיירק רעשיטאמארד א קיטעט ןעוועג זיא םע

 א ןריפ ןגעלפ סעיצאזינאגרא טנגוי ןוא ןעייטראפ ענעדיש

 .טעברא־םיגנורעלקפיוא ןוא עכעלטפאשנסיוו־רוטלוק

 טזאלעגרעדנאנופ יקסדוסליפ טאה 1926 ראי ןיא ןעוו

 טשרמולכמ רענעפאשעג םיא ךרוד רעד ןוא סייס ןשיליופ םעד

 רעד טימ ןטעבראנעמאזוצ ראפ קאלב" רעשיאייטראפמוא

 ןיא טכאמ יד ןעמונעגרעביא טאה ("רע.ווו.עב.עב") "גנוריגער

 ."עיצעדנע" עשיטימעסיטנא יד קידנפמעקאב ,רע טאה ,דנאל

 רעלטיה ןופ רעבא ןעמוק ןטימ .ןדיי יד ןופ עגאל יד טרעדנילעג

 טקראטשעג ריוא ריז טאה דנאלשטייד ןיא טכאמ רעד וצ

 טאה גנוריגער יד .ןליופ ןיא רארעט רעשיטימעסיטנא רעד

 ,קרעווטנאה ןוא לדנאה ןשיליופ וכעד שימאנאקע טציטשעג

 דנאלשטייד ןשיווצ טקאפ עיסערגא־יטנא םעד ןסילש ןטימ

 רעד ןופ סעיטאפמיס יד טרעסערגראפ ריז ןבאה ןליופ ןוא

 רעבאהטכאמ עשיליופ יד ןופ ןוא טפאשלעזעג רעשיליופ

 טימ תוכייש ןיא טפיוהרעביא ,םזילאיצאס־לאנאיצאנ םוצ

 .עגארפ ןדיי רעד ןופ גנוזייל ןייז

 טאהעג עצעה עשיטימעסיטנא יד טאה קסוטלופ ןיא

 קאלאפ רעד טאה 1927 םירופ ברע .רעירפ דאנ ןגלאפ עריא

 ןוא ןלעדייא םער הביס םוש ןייק ןא טעגרהרעד קאלסעשט

 ןפדא ןאגארטס ןייז ייב קינלעמ לווייפ רעטסוש םענעדיישאב

 ןקידתעטישרעד א טכאמעג טאה דראמ רעקיזאד רעד .קראמ

 ריז ןבאה עכלעוו ,רעניווונייא עשידיי יד ףיוא קורדנייא

 זיא טניוטשרעד יוו .הייוול ןייז ןיא טקילייטאב זייוונסאמ

 טפשמ ןפיוא טאה רעדרעמ רעד ןעוו ,ןראוועג רעטעפש ןעמ

 ...עמרוט ראי יירד ראנ ןעמוקאב

 לארשי־תאנש יד ןוא דראמ רעכעלרעדיוש רעקיזאד רעד

 ראי ןדעי טימ טאה םאוו ,גנורעקלעפאב רעשיליופ רעד ןופ

 ־יטשינ א ןעוועג זיולב ןענעז ,ןעמראפ ערעפראש ןעמונעגנא

 ־םוטלופ יד ןופ עידעגארט רעקיטולב רעד וצ ליפשראפ רעק

 רעטייווצ רעד ןיא םוטנדיי ןשיליופ ןצנאג םעד ןוא ןדיי רעק

 .המחלמ־טלעוו

 יקסוואדאינש יבצ רזעילא

 ןגעוו גנולעטשראפ ערעקינייוו־רעמ א ןעמוקאב וצ ידכ

 ,קסוטלופ ןיא ןזעוו־הליהק ןוא דנאטשוצ ןלערוטלוק םעד

 הפוקת יד ןרעדליש וצ ןביוהנא ,גנוניימ ןיימ טיול ,ןעמ ףראד

 ־סיוא רעד זא ,ןכיירטשרעטנוא ריא ליוו ייברעד .1914 זיב

 ,רעשיטעראעט א ראנ ןעוועג ןאד זיא ׳ךזעוו־הליהק" קורד

 טשינ זיא םע .טריטסיזקע טשינ סניוזא טאה שיטקאפ לייוו

 הליהק ןייק טשינ ריוא ןוא טאראפא־הליהק ןייק ןעוועג

 ןענופעג ריז ןבאה לאירעטאמ סאד ןוא ארויב יד .ראטערקעס

 זיא הליהק יד •בוטש א ןיא סעראזאד יד ןופ םענייא ייב

 .ןלאוו עשיטארקאמעד ךרוד ןראוועג טלייוועג טשינ ריוא

 עסיוועג ךרוד — םעראזאד יירד ןרעוו ןבילקעגסיוא ןגעלפ סע

 סאד ןבאה ייז ראנ םארו ,טאטש ןיא ןשטנעמ עטריגיליווירפ

 .ןוט וצ טכער טאהעג

 טפראדעג טאה םע ןטסנידראפ עלעיצעפס א ראפ םאוו

 ןזעוו־הליהן7 ןוא בצמ־רושלוק
 1925-1905 ויאי יד ויא

 .י טסווואבמוא רימ זיא — טכער־לאוו ןבאה וצ ידכ ,רעד ןבאה

 עקיזאד יד ןעוועגייב לאמ ןייא ןיב ךיא יוו ראנ קנעדעג ךיא

 .דניק םלא ךאנ ,עינאמערעצ־לאוו

 ־יסור א ,רעמעלעב ןפיוא לוש ןיא ןעמוקעגראפ חא םאד

 ־םיוא ןוא קידנזעוונא ןעוועג ייברעד זיא טנאיצילאפ רעש

 ןלאז ייז ,ןשטנעמ עסיוועג ןעמענ יד ייב ןעמ טאה ןפורעג

 ראנ ןבאה ,טגאזעג יוו ,רעבא .ןעמיטש ערעייז ןבעגפא

 יוו .ןלייוו וצ טכער םאד טאהעג ןענאזרעפ עטריגיליווירפ

 ענייש" ןראוועג טלייוועגסיוא קידנעטש ןענעז ךעלנייוועג

 רענעי ןיא םעראזאד ענעבילקעגסיוא םלא .םיריבג ןוא "ןדיי

 ־אלעפאק המלש יוו ,יירד־ייווצ א זיולב ךיא קנעדעג טייצ

 טייקיטעט יד .קינלעצ םירפא ןוא יקסוואניזדאר ןועמש ,שטיוו

 .לקיטרא ןקיזאד םעד דאנ ״1914 זיב ןזעוודדליהק ןגעוו״ עז .1
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 1925—1905 ןראי יד ןיא ןזעוו־הליהק ןוא בצמ־רוטלוק

 ייז .עטצנערגאב רעייז א ןעוועג זיא םעראזאד יד טא ןופ

 עכעלטפאשלעזעג םוש ןייק טימ ןעמונראפ טשינ דיז ןבאה

 ־פיוא זיולב ןעוועג ןענעז ייז .ןעמעלבארפ עלאיצאס רעדא

 ראזאד) טאטש רעד ןופ ןגעמראפ־הליהק םעל רעביא רעעז

 ־פיוא הליפת־יתב — ״ינשטינשזוב ראזאד" ןופ ךיז טמענ

 ןראוועג ןפורעג ה״י ןט19 ןופ לעיציפא זיא םע יוו — סרעעז

 ־אגרא־טכאמ יד ךרוד טפאשרעייטשראפ עזעיגילער עשידיי יד

 בר א ןטלאהוצסיוא ןוא ןעמענוצפיוא ףיוא ךיוא יוו ,(ןענ

 .טאטש ןיא

 ןלערוטלוק םעד ןגעוו ןרעוו טגאזעג ףראד עבלעז םאד

 עשידיי ףירגאב רעד טאה 1914 ראי זיב .טאטש ןיא ןבעל

 זיא גנורעקלעפאב יד .טריטסיזקע טשינ יוו טעמכ רוטלוק

 ףיוא טלייטעג ךיז ןוא טמיטשעג םורפ־שידיי סיואכרוד ןעוועג

 עטושפ .ה .ד ,םעה ןומה ןוא הרות־ינב םידיסח :ןסאלק ייווצ

 ךיז טאה דיי רעטושפ רעד טא .ג״דא תוכאלמ־ילעב ,ןדיי

 "ןדיי ענייש" יד וצ גוצאב ןיא "הגרד־תוחג" םלא טליפעג

 םעד ןעמענראפ טנאקעג ןבאה סאוו ,טנאוו־חרזמ רעד ןופ

 דיי רעטושפ א ןעוו רעבירעד .סנרפ רעדא גיהנמ א ןופ טרא

 רענרעל־ליווו א ןפאשראפ וצ ןביולרעד טנאקעג ראנ ךיז טאה

 טימ וצרעד טגנערטשעגנא ךיז רע טאה ,רעטכאט ןייז ראפ

 ןוא דובכ רעסיורג א ןעוועג ןאד זיא סאד .תוחוכ עטסערג יד

 .טאטש ןיא םענייא ןדעי ייב סעיצאריפסא עטסערג יד ןופ

 יד ןופ ןייז לאז חז ןייז זא ,טבערטשעג טאה רעטאפ רעדעי

 .ןשטנעמ "ערעסעב" יד וצ ןרעהעג ןוא הרות־ינב

 ,טיילעגנוי־טסעק ןוא םירוחב־שרדמ־תיב עלא יד טא

 טנעמעלע רעלערוטלוק םעד טלעטשעגראפ ןאד ךיז טימ ןבאה

 ןעוועג ןעמ זיא רוטארעטיל רעכעלטלעוו ןופ .טנגוי רעד ןופ

 ,אברדא .טקיטיינעג טשינ וליפא םעד ןיא ךיז טאה׳מ .טייוו

 לסיב א ןענרעל ןעמונעג טאה ןאמרעגנוי א רעדא רוחב א ןעוו

 ןעוועג טנכערראפ רע זיא ,גנוטייצ א ןזעל רעדא לוח־ידומל

 ."סרוקיפא" םלא

 דניק סאד ןבעגניירא :ןסייהעג ןאד טאה םינבה ךוניח

 טנרעלעג רע טאה ראי 14—13 וצ זיב .״רדה״ א ןיא ראי 4 וצ

 טפראדעג לגניי סאד טאה ךאנרעד ןוא ארמג ןוא י״שר ,שמוח

 רערעג ןיא רעדא שרדמה־תיב ןיא ןענרעל סאד ןייז ךישממ

 ןיא דניק סאד טקישעגקעווא ןבאה ןרעטלע לייט .2לביטש

 .הנותח רעד וצ זיב טנרעלעג טאה רע רעכלעוו ןיא ,הבישי א

 טשינ טעמכ טאה גנוריגער רעד ןופ ןזעוו־לוש ןייק

 ןעוועג גנוריגער יד זיא םימעט עשיטילאפ בילוצ .טריטסיזקע

 ,דרות־םוקמ־טפיוה א ןראוועג ןאד חא לביטש רערעג סאד .2
 .שרדמ,דדמב ןכאנ טאטש ןיא

 .ןקיטלעוועג לאז םזיטעבאפלאנא רעד זא ,טריסערעטניאראפ

 עשיסור וליפא ןוא ןעוועג אי ןענעז ןלוש עראטנעמעלע שטאכ

 ־טסירק ראפ טפיוהרעביא ןעוועג זיא סאד רעבא ,םעיזאנמיג

 ,טכילפ ןייק ןעוועג טשינ ךיוא זיא םע ןוא רעליש עכעל

 -ארפ רעניילק א רעייז .לוש א ןקידנע זומ דניק םעדעי זא

 ערעייז טקישענ טאה גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ טנעצ

 ־מעטסאפ" יד ןופ ץוח ,לוש־םגנוריגער רעד ןיא רעדניק

 סאוו קינייוו רעייז טייקשידיי טימ ןבאה עכלעוו ,"עוואפ

 ןטסניימ םוצ ןענעז ןזיירק יד ןופ וליפא ןוא ,ןאט וצ טאהעג

 ןעוועג רעווש רעייז ןאד זיא סע .ךעלדיימ ןראוועג טקישעג

 .םידומיל עשידיי ןופ לגניי א ןסיירוצפא ןביולרעד וצ ךיז

 זיולב ראנ טשינ ,ןסאלשעג ןעוועג טעמכ זיא עיזאנמיג יד

 רעווש רעייז זיא םע ןוא ,ןטסירק ראפ ךיוא ראנ ,ןדיי ראפ

 ןינע ןא ןעוועג זיא סע .ןרעוו וצ ןעמונעגנא טראד ןעוועג

 עשיסור ,ןרעציפא ןופ רעדניק יוו ,עטריגיליווירפ ראפ זיולב

 .ג״דא עטמאאב עכיוה ,"אווטסלאשטאנ"

 גנוריגער יד טאה ,ראי ןט5 ןופ עיצולאווער רעד דאנ

 עשידיי זא ,ןרעדאפ ןעמונעג ןוא סעמראפער עסיוועג טכאמעג

 ראפ ןעמונעגנא םע ןבאה ןדיי .ןלוש יד ןכוזאב ןלאז רעדניק

 יד ןופ הפיסא ןא ןראוועג ןפורעגפיונוצ זיא ךיילג .הרזג א

 ־רעטניא וצ ןסאלשאב טאה׳מ ןוא תודיסח ןוא הרותה ילודג

 ןבילבעג ץעזעג סאד זיא יוזא ןוא .טכאמ רעד ייב ןרינעוו

 .הכלהל זיולב רעדניק עשידיי ראפ

 טאה ,רדח ןיא ןעגנאגעג ןיב ךיא ןעוו ,קנעדעג דיא

 רעד ןיא גאט ןיא העש ןייא ףיוא טקישעג דמלמ רעד זדנוא

 ןקידירפאב וצ ידכ זיולב ןעוועג זיא סאד ןוא ןיירא לוש

 ןרעדנוזאב ןייק טאהעג טשינ טאה ןענרעל סאד .רערעל םעד

 ןביירש ןענרעלסיוא טנאקעג ךיז ןעמ טאה סנטסכעה .טרעוו

 ןייא יוו רעמ טשינ ןעוועג זיא סע .סערדא ןא שיסור ףיוא

 רעטלע ןופ דיישרעטנוא ןא ,רעדניק־םירדח עלא ראפ םאלק

 .ןשינעגייצ ןוא םנעמאזקע עכעלרעי ןייק ןא ןוא

 א ןופ גנויצרעד יד ןעוועג זיא חסונ ןבלעז םעד ןיא

 ןיא ןבעגעגניירא לדיימ סאד ןעמ טאה דניק םלא .רעטכאט

 טנרעלעגסיוא ,בוטש ןיא יורפ א ןעמונעגניירא רעדא רדח א

 לייוו ,רעביטש עקידנסחי ןיא ראנ ךיוא סאד ןוא) ןענעוואד

 ־רעד .(...ןייז רתומ םעד ףיוא ןעמ טגעלפ לייט ןטסערג םוצ

 ןופ ןענעוואד טנאקעג ןיוש טאה עלעדיימ םאד ןעוו דאנ

 ןפלאהעגוצ ןוא םייח רעד ןיא ןבילבראפ ןיוש יז זיא ,רודיס

 ,הפוחל היואר ןראוועג זיא לדיימ סאד ןעוו .רעטומ רעד

 סע .שידיי לסיב א ןביירש ןענרעל ןעמונעג ךיז יז טאה

 ךיז ןפאשעג ןוא םעטרבח עכעלטע ןעמעננעמאזוצ ריז ןגעלפ

 םעד ןענאמרעד וצ אד יאדכ ."עדנוטש" א ףיוא רערעל א
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 י ק ס ו ו א ד א י נ ש יבצ רזעילא

 ןיא ךיז ייב טאה רעכלעוו ,אדארבעקלעיוו ,דשמ "ו רערעל

 לעיצעפס ,ךעלדיימ סעפורג ראפ סעיצקעל ןבעגעגפא בוטש

 רעד ןפורעג םיא טאה׳מ .ווירב ע שידיי ןביירש טנרעלעג ייז

 גיוא ןייא ףיוא ןעזעג טשינ טאה רע לייוו ,השמ רעדנילב

 ,אדארבעקלעיוו ןעמאנוצ ןייז ךיוא םיא טאה טסאפעג ןוא

 ,דיסח רערעג א ןעוועג ,דראב ענייש עגנאל א רעייז קידנבאה

 הרבח רעד ןופ ץיפש רעד ןיא ןענאטשעג ,רעוט־ללכ א

 ."קדצה תניל"

 ועמענניירא ןגעלפ ךעלדיימ זא ,ןפערט ךיוא טגעלפ םע

 דאנ םאר רעבא ,קיטאמעטאמ ,שיליופ ,שיסור ףיוא רערעל א

 םער ןופ ןגעלפ ןרעטלע יד שטאכ ,םעילימאפ ערעכייר ייב

 "סעיצקעל" עקיזאד יד .ןבאה טשינ ןגיגעגראפ סיורג ןייק

 ־יצניא" ןעילימאפ ערעווש וצ ןייגרעד לאמ לייט ןגעלפ

 ־סעביל ...א טימ לאמא ןקידנע ךיז ןגעלפ ייז לייוו ,ךטנעד

 יוו) טארייה טימ שממ רעדא םידדצ עדייב ןופ גנורעלקרעד

 רעשידיסח רעקסוטלופ א טימ לאפ רעד ןעשעג זיא סע

 ןקראטש א טכאמעג טייצ רענעי ןיא טאה סאוו ,החפשמ

 רעד ןיא ןבירשאב ןעוועג וליפא זיא ןוא טאטש ןיא םשור

 .(...עסערפ

 א .1914 זיב םינבה ךוניח רעד ןעזעגסיוא טאה רזא

 וליפא .אמט רבד טלא טנכערראפ ןעוועג ןאר ךאנ זיא גנוטייצ

 םעיינ עדעי ןוא ןכארבעגסיוא זיא המחלמ עטשרע יד ןעוו

 גנוטייצ יד ןעמ טגעלפ ,ןעגנילש שממ ןעמ טגעלפ טנארפ ןופ

 ןופ גנאג םעד ןסיוו וצ ידכב דאנ טנאה וצ טנאה ןופ ןפאכ

 ־נעמאזוצ ןטסעדנימ םעד ואד יז טאה טאהעג טשינ ,גירק םעד

 ¬וחב ,דימ ןבאה ךאד — רוטלוק זיא סע עכלעוו טימ גנאה

 .לביטש ןיא גנוטייצ א ןענעפע וצ טביולרעד טשינ ךיז ׳םיר

 דימ ןבאה ,ןעמוקעגנא זיא גנוטייצ עקידנטראוורעד יד ןעוו

 .לביטש רערענ םענופ םעדיוב ןפיוא טנעיילעג יז

 עטשרע יד ןעגאטשטנא ןענעז סע יוזא יוו קנעדעג ךיא

 ןופ ןעוועג זיא םע דעוו ןוא ,טאטש ןיא ןעגנוצארפש־רוטלוק

 ,רעגערט־רוטלוק (רעטשרע רעד שממ רעדא) עטשרע יד

 ענרעדאמ א ןעלקיווטנא ןעמונעג ךיז טאה םע ןכלעוו ןופ

 ןופ טפעשעג־ךוב סאד ןעוועג זיא סאד .טנגוי עלערוטלוק

 ןוא עקנעלארטסא ןופ רע זיא ןעמוקעג .ץנימרעפוק והיעשי

 קעטאילביב א ייברעד טנדראעגנייא ,טפעשעג־ךוב א טנפעעג

 ראפ ייז טאה רע ןוא ,רעכיב עשיערבעה ןוא עשידיי ןופ

 .ןענעייל םוצ טגראבעגסיוא לאצפא ןכעלטאנאמ םעניילק א

 םיא ייב .טנעגא־עסערפ רעד ןעוועג ךיילגוצ ךיוא זיא רע

 םינימ ענעדישראפ ןפערט טנעקעג ןעמ טאה טפעשעג ןיא

 ןראוועג רע זיא ןפוא אזא ףיוא .ג״דא רעלענרושז ,ןעגנוטייצ

 ־עג םאד .קסוטלופ ןוא רעטיירפשראפ־טכיל עטשרע יד ןופ

 ,ןשינעמוקנעמאזוצ עכעלטנגוי ראפ ןעניד ךיוא טגעלפ טפעש

 ןאר ןענעז עכלעוו ,םעמעט עלערוטלוק ףיוא ןסעומש ראפ

 ןעמ ןאק ,טפעשעג םאר ."םלועה לש ומורב" ןענאטשעג

 סע ןענאוו ןופ ,רעטנעצ־רוטלוק רעד ןעוועג ןאר זיא ,ןגאז

 .טנגוי עלערוטלוק ענרעדאמ א ןעלקיווטנא ןעמונעג ךיז טאה

 םאר זיא ,ןכארבעגסיוא זיא המחלמ יד ןעוו ,1914 ראי ןיא

 ־עג טרעטשעצ ןצנאגניא ןבעל עכעלטפאשלעזעג עלערוטלוק

 .עיצאפוקא רעשישטייד רעד וצ זיב ןראוו

 טאה ,עיצאפאקא רעשישטייד רעד ןופ גנאפנא ןטימ

 טאה טכאמ עשישטייד יד .הפוקת עיינ א ןביוהעגנא ךרא ךיז

 עסיוועג ןעקנאשעג ייז ,ןקאילאפ יד וצ ןענפנח ןעמונעג ךיז

 ןוא גנונעדרא עשיטארקאמעד א טימ טכער עשימאנאטיוא

 .ןטארטאטש עטלייוועג

 ףיוא טוטאטס־הליהק א ןעמוקאב ןבאה ןדיי יד ךרא

 עשידיי א טעדנירגעג ןאד ךיז טאה׳ס .תודוסי עשיטארקאמעד

 קחצי :רעטעפש) םעזערפ םלא םולב םייח םהרבא טימ ענימג

 ןוא ראטערקעס םלא אקנאלבאי בקעי ,(ןטראגמיוב ריאמ

 .רעריסאק םלא רענאשזור לדנעמ

 ,סעיצאזינאגרא ענעדישראפ טלקיווטנא ךיוא ךיז ןבאה םע

 *תגייווצפא עריא עלא טימ עיצאזינאגרא עשיטסינויצ יד יוו

 ךרא יוו קעטאילביב א טעדנירגעג ךיז טאה םע .א״א ןעג

 .עיזאנמיג עשידיי א

 רעשישטייד רעד ןופ ןלידפ ןייק שראמניירא םעד טימ

 ר״ד ,רעניבאר עשירעטילימ ייווצ ןעמוקעגנא ןענעז ׳יימרא

 םעד טגיילעג ןבאה עכלעוו ,ךאבילראק ר״ד ןוא ןהכ סחנפ

 ־אפ ןבאה ןוא ייטראפ־״לארשי־תדוגא" רעד ןופ ןייטשדנורג

 ןיא טייקמאזקריוו םרדג טימ עעדיא עקיזאד יד טריזיראלופ

 רעד ןופ טציטשעג קידנרעוו ,ןזיירק עשיסקאדאטרא יד

 .טכאמ רעשישטייד

 ־נעייז בר רעד טאה טייהנזעוונא ןיימ ןיא :קנעדעג ךיא

 טלאמעד ןעמוקאב ,בוטש ןיא םיא וצ רעמוקניירא ןא קיד

 לאז רע זא ,ןטעבעג םיא ,ףעש־זיירק ןשישטייד ןופ ווירב א

 גנולמאזראפ־סגנודנירג יד .קסוטלופ ןיא "הדוגא" ןא ןדנירג

 גרעבנעזאר לדניז ווו ,שרדמה־תיב ןיא ןעמוקעגראפ ןאד זיא

 .םירבדמה שאר רעד ןעוועג ןאד זיא

 רעוועשראוו יד ןעניישרעד וצ ןביוהעגנא ןאד טאה םע

 *רעטאמ ןשירארעטיל ןכייר א טימ "דוי רעד" גנוטייצ־גאט

 ־תדוגא" ןופ קנאדעג םעד קיטייצכיילג קידנריזיראלופאפ ,לאי

 עשישטייד טעבראעגטימ ןבאה גנוטייצ רעד ןיא ."לארשי

 ־עג ןטלאהעגסיוא זיא יז ןוא ןטסילאנרושז עשיסקאדאטרא

 .טכאמ רעשישטייד רעד ןופ ןראוו

 יריעצ" עיצאזינאגרא יד ןראוועג טעדנירגעג זיא ךרא
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 1925—1905 ןואי יד ןיא ןזעוודזליהק ןוא בצמ״רוטלוק

 קעטאילביג א סנדראעגנייא טאה עכלעוו /׳לארשי תדוגא

 ענעדישראפ ךיוא יוו ,רוטארעטיל עשיסקאדאטרא זיולב ןופ

 .ןימ םעד ןופ ןלאנרושז ןוא ןבאגסיוא עשידאירעפ

 א !ברע־ירועש ןראוועג טנדראעגנייא ךיוא ןענעז םי;

 טאלב א להק טימ טנרעלעג טכאנראפ ןדעי טאה רועיש־דיגמ

 .ארמג

 רעד ןופ ןעגנויצאב יד ןעגגאגעגנא ךרעב ןענעז יוזא

 .רעגייטש ןכעלטסירק ןפיוא ןקאילאפ יד וצ טכאמ רעשטייד

 ןלערוטלוק םענופ קילברעביא ןא ןצרוק ןיא זיא םאד

 ־לופ ןשידיי ןקידטלאמעד םעניא ןזעוו־הליהק ןוא דנאטשוצ

 .אטשינ רעמ טנייה ןיוש זיא׳ס סאוו ,קסוט

 1914 זיב ןזעוו״הליהק ןגעיו

 (גנוקרעמאב עניימעגלא)

 ־בלעז ןערועג טשינ תוליהק עשידיי יד ןענעז 1914 ראי זיב"
 .סעראזאד ןסייהעג ןבאה רעדילגטימ־סגנוטלאווראפ יד .קידנעטש

 ןשיסור םייב םישמש ,ןגאז וצ יוזא ,ןעוועג ןענעז םעראזאד
 רעלאצ־טאטע יד ראנ טאהעג ןבאה ןלייוו וצ טכער .טארטסיגאמ
 ןבאה ייז .(עשיטארקאמעד ןייק טשינ) ןלאוו יד טריפעגברודא ןוא
 יד ןופ סעיצקנופ יד .בר א ןלייוווצסיוא טכער סאד טאהעג דיוא
 עטסיל־טאטע יד ןלעטשוצפיובוצ ןעוועג ןענעז םעראזאד עקיזאד
 טנאמעגנייא רעבא .ןלאצ לאז רענייא רעדעי לפיוו ןצאשפא ןוא
 א טאהעג דיוא ןבאה ייז .טארטסיגאמ רעד ראנ טאה טאטע םעד
 רעדעי תעב שרדמה־תיב ןיא ורבש ימ א ןענעדראוצנייא עיצקנופ
 ־רעזייק רעד ןופ דילגטימ א ןופ גאש — ןריובעג ןדעי) "עקוואלאג"

 .(עילימאפ רעכעל
 בר רעד ןייזייב ןזומ ןגעלפ עינאמערעצ רעקיזאד רעד ייב
 ןוא םיליהת לטיפאק א טגאזעג טאה בר רעד .םעראזאד יד ןוא
 "םיכלמל העושת ןתונה" םעד ןעגניז ןגעלפ ראב ןטימ ןזח רעד
 רעד ייב .("ינארכ איראצ ,עשזאב") ןמיה ןשיסור םעד דיוא יוו

 רעד ןופ רעייטשראפ א ןייז־ייב דיוא טגעלפ עינאמערעצ רעקיזאד
 .(קינלאשטאנ רעוואטאיוואפ רעד רעדא רעקטמעשז רעד) טכאמ
 זיא ןיילא ראטאנרעבוג רעד וליפא זא ,ןפארטעג לאמא טאה םע

 .ןעמוקעו
 טגעלפ ,דוקמ רעד טימ ץחרמ םעד עדנערא ןיא ןבעגרעביא
 ראטאדנערא רעד .סעראזאד יד טשינ ןוא טארטסיגאמ רעד דיוא

 עדנערא־ץחרמ תפ טאטע ןופ ןוא ,טארטסיגאמ םעד ןלאצ טגעלפ
 לייט א !םינבר יד תוריכש לייט א ןלאצ טארטסיגאמ רעד טגעלפ
 ךרוד הטיחש רעד ןופ ןעמוקאב דיוא םינבר יד ןגעלפ תוריכש
 רצסיוא טכער סאד טאהעג ןבאה רעלאצ־טאטע יד .םיטחוש יד
 *ליווו ראפ ןעלמימ יד טימ ןרינאפסיד וצ טשינ רעבא ,בר א ןלייוו
 טלאמעד ריז ןבאה ,םעיצוטיטסניא עקיטעטליווו יד .ןקעווצ עקיטעט
 ןעלמאז .ה .ד) ןעלטימ ענעגייא טימ דיז ןטלאהוצטיוא טרעטאמעג
 זיא בצמ אזא ייב זא ,ךעלדנעטשראפ .(וו״אא םידיחי ייב תובדנ

 .טקיסעלכאנראפ ןעוועג ץלא
 טערקעד םעקסדוסליפ ןענישרעד זיא 1924 ראי ןיא טשרע

 ןוא ןעגנוטלאווראפ־הליהק עשידיי יד וצ ןלאוו ןריפכרוד ןגעוו
 טאר א ןראוועג טלייוועג זיא תוליהק ערעסערג יד ןיא .םינבר
 ןאזרעפ 12 ןופ טאר א ראנ טלייוועג ןבאה ייז .גנוטלאווראפ א טימ
 .ןאזרעפ 8 ןופ גנוטלאווראפ א טלייוועג םעדכאנ טאה טאר רעד ןוא
 ־סגנוטלאווראפ א ןייז טנאקעג טשינ טאה רעדילגטימ־טאר ןייק
 טאה גנוטלאווראפ־הליהק רעיינ רעד ןופ טייקיטעט יד .דילגטימ
 תא סעיצקנופ עריא .רעטקאדאכ רעדנא ץנאג א ןעמונעגנא ןיוש
 ראפ — טעשזדוב א ןלעטשפיונוצ :ןענאטשאב ןעועז טכער יד
 ,םיטחוש ,םינבר ןטלאהסיוא .ב״צוו ןתוכרטצה עזעיגילער עלא
 "הרות־דומלת" ,ןובריע ,םישרדמ יתב ,ץחרמ־הוקמ .םינמאנ ,םינייד

 ."סעיצוטיטסניא עלאיצאס ןוא עקיטעטליווו ןציטש וצ ריוא יוו ,וו״אא

 (194 ד .זאזנ־ווארטסא רוכזי־רפס ,רעיוואקאמ .ט)

 דיטס ןשיטאג ןקידרעטעפש א ןיא טיובעג — (םערוט־סיש) "אטשאי .

87 



 ןענייאראפ ןווא סעיצוטיטסניא

 ת ו ד וגאו תודסומ

 שטיוואנארא באז

 סאג עקסראילטאק
 קסוטלופ ןיא רעטנעצ״רוטלוק רעשידיי

 לוש יד ןפורעג ךיז טאה עכלעוו ,סאג עקסראילטאק יד

 ךיז טקידנעראפ ןוא טאטש קע א ןופ ךיז ןביוהעגנא ,סאג

 םענופ ץלא טעמכ ךיז ןיא טרירטנעצנאק טאה — רעטנעצ ןיא

 ןיא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןוא ןלערוטלוק ,ןזעיגילער ןשידיי

 ־סגנויצרעד ,הליפת־יתב ענעדישראפ ןופ קידנבייהנא .טאטש

 םע זא ,רעכיז ןיב׳כ .וו״אא ןעגנוגעוואב־טנגוי ,ןטלאטשנא

 לאז רעכלעוו ,קסוטלופ ןיא דיי ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיא

 .םאג רעקיזאד רעד טימ טקאטנאק ןייק טאהעג ןבאה טשינ

 ךרדב ןעוועג זיא םע .רעטלע רעד ףיוא יצ ,טנגוי רעד ןיא

 ,רעזייה עשידיי־טשינ עטלייצעג ץוחא ,סאג עשידיי־ןייר א ללכ

 א ףיוא ךעלעזניא עטקיטסעפאב יוו ןעזעגסיוא ןבאה סאוו

 ,ןטערטוצרעביא טגאוועג טשינ טאה דיי א ןופ סופ א ווו ,םי

 עשידיי ןיא ןלאפעגניירא "ךעלעזניא" יד ךיוא ןענעז סנטצעל)

 .(טנעה

 ־לופ יד ןבאה ,עקיטסייג ןוא עלעירעטאמ ,תוחוכ ליפ

 ןופ ליפ .סאג רעקיזאד רעד ןיא טגיילעגניירא ןדיי רעקסוט

 ערעייז טכארבראפ טראד ןבאה ןרעטלע ערעזדנוא ןוא זדנוא

 ןגיוצרעד ןוא ןריובעג ןיב ךיא ווו ,םאג יד — ןראי עטסעב

 ,תונורכז ליפ טזאלעגרעביא טאה עכלעוו ׳סאג יד ;ןראוועג

 .ןביירשאב וצ יז ךימ ןגעוואב ןוא רימ ןיא םויה דע ןבעל סאוו

 ־לוש יד

 יד ןעוועג זיא עקסראילטאק ףיוא ץאלפ רעטסבושח רעד

 ריא טימ טנכייצעגסיוא טשינ לעיצעפס ךיז טאה יז .לוש

 .ןכעלרעניא ריא טימ טשינ וליפא ןוא ןעזסיוא ןכעלרעסיוא

 .ארבערס .מ ,"לוש רעקסוטלופ עסיורג יד" :עז *

 ־אב םוש ןא ,טיובעג טושפ ,ןינב רעסיורג א ןעוועג זיא סאד

 ןלוש טימ ךיילגראפ ןיא ןעיירעלאמ־טסנוק רעדא ןעגנוצופ

 טאהעג טשינ יז טאה רשפא םעד בילוצ .טעטש ערעדנא ןיא

 געט עקידעכאוו יד ןיא טפארק־סגנויצוצ ערעדנוזאב ןייק

 לעיצעפס ןוא םיבוט־םוי יד ןיא ראפרעד .ראי ץנאג א ןופ

 וא ,ןטכיש עלא ןופ להק רעד טגעלפ םיארונ םימי יד ןיא

 ־רעביא טאה םשור ןרעדנוזאב א .וצניהא ןעמארטש ,םאנסיוא

 טחוש לשרעה ןופ ןענעוואד םאד םיללפתמ יד ףיוא טזאלעג

 ןוא תוחילס יד טפיוהרעביא .ראכ ןטימ (ל״ז רעטאפ ןיימ)

 עשינזח םרעטאפ ןיימ ןופ ןטנעמגארפ .תוליפת םיארונ־םימי

 טאטש יד טגעלפ (ןעוועג רבחמ טאה ןיילא רע סאוו) תוליפת

 .ראי ץנאג א ןעגניזכאנ

 ןטנאזאפמיא סרעטאפ ןיימ ןעקנעדעג קידנעטש לעוו ךיא

 עטלופרעביא יד ,טכאנ־תוחילס רעטשרע רעד ןיא ןענוואד

 יוו ׳דליב עשירעלאמ סאד ;טלא ןוא גנוי ןופ לוש עסיורג

 עקידנענערב יד לוש ןופ ןעמענטימ ןגעלפ סעמאמ ערעזדנוא

 וצ ידכ ,תוחילס יד ןגאזפא ןכאנ ןבילבעג ןענעז סאוו ,טכיל

 .טכענ ערעטצניפ־קאטש יד תמחמ ,םייהא געוו םעד ןטכיילאב

 שרדמה־תיב רעד

 .שרדמה תיב רעד ןענאטשעג זיא לוש רעד ייב טראה

 רעטצנעפ ךס א טימ ןינב רעקיטנאקריפ רעסיורג רעטלא ןא

 טכיל־ןוז ךס א ןעגנירדניירא טגעלפ סע עכלעוו ךרוד ,םורא

 רעד ייב .רעדלעפ עקימורא יד ןופ טפול עשירפ ךיוא יוו

 עכלעוו ,סנוויוא עסיורג ייווצ ןענאטשעג ןענעז טנאוו־ברעמ

 קחצי לארשי ׳ר ןופ טצייהעג ןעוועג ,רעטניוו םוא ,ןענעז

 ־אוואב וצ תלוכיב ןעוועג ראנ רעבא ןענעז ייז .יאבג םעד
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 ס א ג עקסראילטאק

 שרדמה תיב ןיא זיא םעד בילוצ .חטש םעניילק א ןעמער

 ןיא ,ןענעז רעטצנעפ יד .טלעק א "ןעגנאגעגמורא" דימת

 ןופ טכיש רעקיד א טימ טקעדאב ןעוועג ,רעטניוו ןופ דשמ

 .שטאגליוו ןופ "טציוושעג" ןגאה טנעוו יד .זייא ןוא יינש

 ןוא החונמ־םוקמ םלא טנידעג מ״היב רעד טאה םעד ץארט

 ראפ רקיעב ,להק ןופ לייט ןסיורג א ראפ האנה רעקיטסייג

 תולגעיילעב ,םיבצק ,תוכאלמיילעב ןופ ,ןטכיש עמערא יד

 עטלאק עסיורג יד ןיא טפיוהרעביא ,"בירעמו החנמ" וצ .ג״דא

 יתיב ןיא ןעמוק זייוונסאמ םלוע רעד טגעלפ ,טכענ־רעטניוו

 א ןטלאה ,דיגמ א ןעמוקפארא טגעלפ טפא ץנאג .שרדמה

 םילשמ ןוא הרות ישודיח ,"ךעלטרעוו עטוג" ענייז ;השרד

 יטפא .רערעהוצ יד טרעטסייגאב ןבאה ,עובשה תשרפ רעביא

 יד וצ רערעהוצ ענייז טדימשעגוצ שממ רע טאה לאמ

 ןייז ךעגנולשעג" ןעמ טאה רעליימ ענעפא טימ ןוא רעצעלפ

 ענייז ןגעלפ לאמ ךס א .לשמ ןגולק רעדא שטייטנייא ןדעי

 טאה ןעמ זיב ,רעטכעלעג ןקיצראה א ןפורסיורא ךעלטרעוו

 רעטניוו ןרעווש םעד ןיא ךיוא ןוא תורצ עלא ןיא ןסעגראפ

 טלמאזעגפיונוצ ךיז ןעמ טאה גאטימ דאנ תבש .ןסיורד ןיא

 ןסעזעג זיא שיט ןייא ייב .טנרעלעג ןוא ןשיט־עגנאל יד םורא

 לאיחי 'ר ןדמל ןוא קידצ רעד — ״בקעי ןיע״ הרבח רעד טימ

 רעד טימ טנרעלעג טאה שיט ןטייווצ א ייב ;םירפס רכומ

 ךענעה ׳ר םכח־דימלת רעטסווואב רעד — ״ארקמ הרבח״

 הרבח" יד ןעוועג ךירדמ טאה שיט ןטירד א ייב ןוא דמלמ

 •קינלעמ הירא בקעי ד — ״שרדמ

 הבישי יד

 םעד טקידנעעג טאהעג ןבאה סאוו ,םירוחב רעקילדנעצ

 טיירדעגמורא ךיז ןבאה ,םידמלמ "עטסכעה" יד ייב "רדח"

 .ןענרעל סאד ןייז וצ ךישממ ווו טאהעג טשינ ןוא טאטש ןיא

 הבישי א ןיא ץעגרע ןראפ וצ ןעוועג זיא גנובערטש רעייז

 םע דאנ יוו .עשראוו ןיא יצ עשזמאל ןיא ;קסוטלופ רעסיוא

 .טאטש רענעגייא רעד ןיא הבישי א טעדנירגעג ךיז טאה

 ןענעז םע .ןענרעל טראד ןעגנאגעג םירוחב עלא טעמב ןענעז

 ןוא ,ךעלטעטש עקימורא יד ןופ םידימלת ןעמוקעגנא ךיוא

 עגנאל יד ייז ןופ ןעוועג ןענעז טצעזאב .טייוו ץנאג ןופ וליפא

 *עג טאה הרותה לוק רעד .שרדמהדויב ןסיורג םענופ ןשיט

 ׳ר ,הבישי שאר רעד .טכאנייב טעפש זיב ירפ ןופ ןעגנולק

 ,תודימילעב ןוא ןדמל רעסיורג רעד ,ל״ז דנאפלעה קחצי

 טימ .טאטש ןיא ןעמעלא ייב דובכ םיורג ןפורעגסיורא טאה

 ,טעטימאק רעלעיצעפס א ןפאשעג דיוא ךיז טאה טייצ רעד

 .םירוחב־הבישי יד ןופ בצמ ןראפ ןגראז טפראדאב טאה סאוו

 ןירעדילגטימ עטסקיטעט יד זא ,ןענאמרעד וצ יאדכ

 ןירעוטיללכ עטמירב־טאטש יד ןעוועג זיא טעטימאק םענופ

 יד ןפורעג טאה׳מ עכלעוו ,ל״ז עשאב הנח תינקדצ השא ןוא

 .םירוחביהבישי יד ןופ "עמאמ"

 הווקמ יד

 ןא — הווקמ יד ןענאטשעג זיא שרדמה תיב ןופ טנעאנ

 ־אב זיא רעכלעוו ,רעטצנעפ עטרימשראפ טימ ןינב רעטלא

 ןענעז טראד .ןרעמיצ עניילק ןוא עסיורג עקינייא ןופ ןענאטש

 זיא םאוו ,ףמאד טימ ןעלסעק עסיורג טרעיומעגנייא ןעוועג

 ןכאמ וצ םייה ידכ ,ןרער יד ךרוד ןפאלעג שער סיורג טימ

 ץחרמ־תיב רעקיצנייא רע ד ןעוועג זיא םאד .רעסאוו סאד

 ןייז תבשיברע ןדעי טגעלפ סאוו ,טאטש ןיא ןדיי יד ראפ

 .ןשטנעמ טימ טלופעגרעביא

 ןיא ךיוא ןדאב ךיז ןדיי לייט רעסיורג א טגעלפ רעמוז

 ןוא הווקמ ןיא ןעגנאגעג עלא טעמכ ןענעז רעטניוו ,ךייש

 םענייא ןיא .סיורג רעייז ןעוועג ראפרעד ןיא טפאשגנע יד

 רעסיוועג א זיולב ."דאב־ץיווש" יד ןעוועג זיא ןרעמיצ יד ןופ

 ;ןופרעד ״םעט ןטוג״ םעד ןכוזראפ וצ תלוכיב ןעוועג זיא לייט

 ."ץיווש" םעד ןטלאהוצסיוא חוכב ןעוועג זיא רעדעי טשינ

 םינקסע עשיטאטש יד ןבאה טייצ ךס א ןופ ךשמ ןיא

 .הווקמ רעד ןופ דנאטשאב םעד ןרעסעבוצסיוא טימאב ךיז

 רעמ לסיב א טימ דיי א ,חרז ׳ר ,רעדעב רעטצעל רעד

 ,םישודיח ךס א טכארבעגניירא טייצ רעד טימ טאה ,עיגרענע

 ךאנ ןוא ןשוט ,םעננאוו טימ ךעלרעמיצ ערעדנוזאב יוו

 .ןטייקכעלמעווקאב ערעדנא

 "הרותה דוסי רדח" ןינב רעד

 ןעוועג ןרעטלע ערעזדנוא ןענעז ןראי ךס א ןופ ךשמ ןיא

 ווו ."םירדח" יד ןופ בצמ םעד רעביא טגראזאב קראטש

 םידמלמ יד .גנויצרעדיטפיוה רעזדנוא ןעמוקאב ןבאה רימ

 ןייק קידנבאה טשינ ;ןדיי עכעלרע עטושפ ןעוועג ןענעז

 ,דעומה־לוח ןדעי .תודמלמ וצ ןעמונעג ךיז ייז ןבאה הסנרפ

 ןטייווצ םוצ תיבהילעב ןייא ןופ ןייג ייז ןגעלפ ,תוכוס יצ הספ

 סאד ןבעג ףראד רע זא ,ןגייצוצרעביא םיא טימאב ךיז ןוא
 בור יפ לע ,"רדח" ןופ רעמיצ סאד .רדח ןייז ןיא ראנ לגניי

 ווו ,ןפאלש םוצ יא ,ןסע םוצ יא טנידעג טאה ,ןיילק ןוא גנע

 .טסעג ענעטלעז יד ןופ ןעוועג טראד ןענעז טכיל ןוא טפול

 יד ןרירטנעצנאק וצ ווורפ א ןראוועג טכאמעג זיא׳ס

 .עיזאנמיג עשידיי יד ןעוועג זיא׳ס ווו ,ןינב םעד ןיא "םירדח"

 ןייז ראפ רעמיצ רעדנוזאב א ןעמוקאב טאה דמלמ רעדעי

 טאה טכיל ןייק ןוא ןזעוועג סאד ןענעז ןרעמיצ עסיורג ."רדח"

 *עגנא טשינ גנאל סע טאה רעדייל .טלעפעג טשינ טשינ טראד
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 ש ט י ו ו א נ א ר א באז

 ךיז םידמלמ יד ןענעז תוביס ענעדישראפ בילוצ .ןטלאה

 .רדח ןייז וצ קירוצ רערעדעי ןעגנאגעגרעדנאנופ

 ןעיוב וצ קנאדעג רעד ןראוועג ןריובעג זיא טייצ רעד טימ

 ־ימאק רעלעיצעפס א ."םירדח" יד ראפ עדייבעג עלעיצעפס א

 טלעטשעג זיא ןינב רעד .ןעמונראפ טימרעד ךיז טאה טעט

 .לוש רעד טימ טצענערגעג ךיז טאה סאוו ,חטש ןפיוא ןראוועג

 ןראוועג טגיילעגניירא ןענעז סעמוס־טלעג עסיורג ןוא ימ ליפ

 ןגעלפ ׳רעדניק הימ יוו קנעדעג ךיא .זיוה ןקיזאד םעד ןיא

 ןפאלעג ןוא םיצורית יילרעלכ טימ "רדח" ןופ ןראנסיורא ךיז

 ־רעטאמ ערעדנא ןוא לגיצ ןפעלש ןפלאהעג ,ץאלפ־יוב םוצ

 ןראוועג קיטראפ זיא עדייבעג יד ןעוו .םרערעיומ יד ראפ ןלאי

 ."הרותה דוסי רדח" :ןעמאנ םעד ןעמוקאב יז טאה

 ־אב זיא ןיוועל בקעי סחנפ ׳ר ןקסע רעטנאקאב רעד

 •טלאטשנא־הרות ןקיזאד םענופ רעריפנא סלא ןראוועג טמיטש

 ןראוועג ןעמונראפ ךיילג זיא ןרעמיצ עטסנעש יד ןופ רענייא

 ןבאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא •הליהק רעשידיי רעד ךרוד

 ןבאה עכלעוו ,תורבח ענעדישראפ ןרעמיצ ןעמונראפ טראד

 ןוא םיתבש יד ןיא ןענעוואד וצ ףיוא "םינינמ" טנדראעגנייא

 ."בקעי ןיע" רעדא תוינשמ קרפ א טנרעלעג טראד ךיוא

 ןטימ "קדצה תניל" הרבח יד ןעמונראפ טאה רעמיצ ןייא

 ןבאה עכלעוו ,םיבצק יד — ןטייווצ א ,שארב ״המלש ןכיוה״

 זיא םאוו ,ץאלפ־ןוואד םענייש א רעייז טנדראעגנייא טראד

 .להק ןדמערפ ראפ ןסאלשעג ןצנאגניא ןעוועג

 ןייגייבראפ טשינ ךיא ןאק ,םיבצק יד קידנענאמרעד

 לאמא ןבאה ייז סאוו ,"רפסה־םויס" םעד ןרעדליש טשינ ןוא

 ןכעלסעגראפמוא ןא טזאלעגרעביא ןבאה ןוא טנדראעגנייא

 ןופ רענייא ןיא ןעמוקעגראפ זיא "םויס" רעד .טאטש ןיא םשור

 ןיא ךאנ .זיוה סעשאב הנח ןיא ,טכענ־רעטניוו עסיורג יד

 ןופ ןאקלאב ןפיוא ןעגנאהעגפיוא ןעמ טאה טנווא תליהת

 ־קעלע ,טנעראפסנארט א — טנארפ עמאס ןיא ,רעדיינש לקאי

 ןגעוו םלוע םעד ןעוועג עידומ טאה רעכלעוו ,ןטכיולאב שירט

 ."םויס"

 עלא ןופ ןעמארטש ןעמונעג ךיילג טאה להק רעסיורג א

 ךיז ןעמונעג ןבאה עלא .זיוה םאד טרעגאלאב ןוא ןטייז

 עטצעל יד ןבירשעג טאה ןעמ ווו ,רעמיצ םעד וצ ףיורא ןפוטש

 חוא ןדעי ךאנ ןוא ,תויתוא טפיוקראפ ןעמ טאה טראד .תורוש

 ןופ עילעפאק א ןוא ןפנארב ןוא ךעקעל טלייטעג ןעמ טאה

 םלוע רעד ןוא ןשראמ עכעליירפ טליפשעגוצ ןבאה םירמז־ילכ

 .תובהלתה טימ טצנאטעג טאה

 ־םארא םיא ןעמ טאה ,הרות־רפס םעד ןביירש טקידנעעג

 ־ראפ ךיז טאה׳ס ווו ,סאג רעד ףיוא הפוח א רעטנוא ןגארטעג

 ןוא טאטש ןופ גנורעקלעפאב עשידיי עצנאג יד טעמכ טלמאז

 .ץנעט ןוא תובהלתה םיורג טימ ןעוועג םינפ לבקמ םיא ןבאה

 רעטנוא .ןסאג יד רעביא הפקה יד ןביוהעגנא ךיז טאה ןאד

 ןסיורג א ןופ גנוטיילגאב רעד הימ ןוא קיחמ ןופ ןעגנאלק יד

 ןעמ טאה קרעוורעייפ טימ ןוא טנעה יד ןיא טכיל טימ םלוע

 יד ווו ,ןסאג עשידיי ראפ א רעביא טריפעגמורא רפס םעד

 .טכיל טימ ןטכיולאב ןעוועג ןענעז רעזייה יד ןופ רעטצנעפ

 ףיוא רעטייר יד טכאמעג ןבאה םשור ןרעדנוזאב ראג א

 ןבאה טנעה יד ןיא ןצאקרוטש טימ ןוא םעקסאמ ןיא ;דרעפ

 .טאטש רעד רעביא ןטירעגמורא ייז

 ןופ טשארעביא קראטש ןעוועג ןענעז ןדיי־טשינ יד וליפא

 עשידיי א) "עלעסעוו עקסוואדישז" .עינאמערעצ רעקיזאד רעד

 .ןפורעג סאד ייז ןבאה — (הנותח

 טאה סע ווו ,לוש רעד וצ ןעמוקעגוצ ןעמ זיא ךאנרעד

 יז .עינאמערעצ רעד ןופ לייט רעטייווצ רעד ןביוהעגנא ךיז

 ־תריסמ טימ שממ ןוא ןשטנעמ טימ טקאפעגרעביא ןעוועג זיא

 ןעיורפ ,רענעמ .ןסיירניירא טזומעג טראד ךיז ןעמ טאה שפנ

 .ןשיס ןוא קנעב ,םרעדנעטש עלא טצעזאב ןבאה רעדניק ןוא

 ןעמוקאב וצ "טנעוו עכיילג יד ףיוא טרעטעלקעג" טאה ןעמ

 .ץאלפ לקיטש א

 ןוא ןרעטמאל עטרילאק טימ טצופאב ןעוועג זיא לוש יד

 בוט־םוי א — בוט־םוי א ןיא יוו טדנעלבעג ןבאה ןטכיל עלא

 טאה בר רעד .ןכאוו רעד ןיא ןסירעגניירא ךיז טאה סאוו

 ןעגניז וצ ןביוהעגנא טאה רע ןוא ,ןטאט ןיימ זמר א ןבעגעג

 זיא םאוו גנאזעג א) "לארשי עמש" ןטמיראב םעד ראכ ןטימ

 ךיז טאה םלוע רעד ןוא ,(גנורעייפ־רפסה־םויס וצ טסאפעגוצ

 טנעיילעג טאה ןעמ .ןליטשוצנייא ןביוהעגנא זייווכעלסיב

 ץנעט ןוא גנאזעג טימ ןוא ,רפס םעיינ םענופ םיקוספ עכעלטע

 .שדוקה ןורא ןיא טלעטשעגניירא םיא

 ךאנ ןעוועג ןיוש זיא טקידנעעג ךיז טאה "םויס" רעד ןעוו

 .תוצח

 "לארשי תדוגא ילעופ" יד

 ־"םירדח" םעד ןיא ולאקאל עטסנעש יד ןופ םענייא ןיא

 עיצאזינאגרא עזעיגילער יד ןראוועג טעדנירגעג זיא ןינב

 זיא תורוש יד ןופ רעביירש רעד םאוו ,"לארשי תדוגא ילעופ"

 ־נעצנאק טאה יז .םרעגיילטנורג עריא ןופ רענייא ןעוועג

 ,רעטעברא עזעיגילער עגנוי קילדנעצ עקינייא ךיז םורא טרירט

 טייקיטעט עלאיצאס ןוא עלערוטלוק א טריפעג ןבאה עכלעוו

 .ןראי עלא ןופ ךשמ ןיא

 ייז סאוו ,טכענ־רדס עטנאזאפמיא יד ןענאמרעד וצ יאדכ

 יד ראפ לאקאל םעד ןיא ראי סעדעי טנדראעגנייא ןבאה

 .רעטיליס ןשיטאטש םעד ןיא טגידעג ןבאה םאוו רענלעז עשידיי
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 סאג עקסראילטאק

 לביטש רערעג סאד

 ןכאנ — טאטש ןיא הליפת־יתב יד ןופ ץאלפ ןטירד ןפיוא

 טאה םאוו ,לביטש רערעג סאד ןענאטשעג זיא — שרדמה־תיב

 עקסראטאנעס רעד ןופ רענייא — ןעגנאגניירא ייווצ טאהעג

 .סאג־לוש רעד ןופ רעטייווצ רעד ןוא

 טרעדנוה עכעלטע ייב טנוואדעג ןבאה לביטש םעד ןיא

 ןופ םינקסע ןוא םידיגנ עטסערג יד — ייז ןשיווצ ,םיללפתמ

 ןענעז׳ס ווו ,ןרעמיצ יירד ןעמונראפ טאה לביטש םאד .טאטש

 ןשטנעמ ערעטלע ךיוא יוו םירוחב טנרעלעג ןוא ןסעזעג דימת

 ,טבערטשעג טאה דיסח רערעג רעדעי ,ןשיט עסיורג עגנאל ייב

 טאה תודיסח רערעג) םידמול יד ןשיווצ ןייז לאז ןוז ןייז זא

 ראפרעד .(תונדמל ףיוא פארט םעד טגיילעג ןא דימת ןופ

 ןבאה עכלעוו ,םירוחב טימ ןעוועג טצעזאב דימת ןשיט יד ןענעז

 .הרות ןיא ןעוועג קסוע הלילו םמוי

 ןופ "ןטניוו עיינ" ןזאלב וצ ןביוהעגגא ןבאה םעצולפ

 יד ןוא תוחומ יד טפאכראפ ןוא טירשראפ ןוא סערגארפ

 ןעמונעג ךיז ןעמ טאה םדוק •םירוחב "רערעג" יד ןופ תונויער

 ןוא דראב ןריושעגפא ה״ד הרוצ עכעלרעסיוא יד ןייז הנשמ

 עבלאה ,ךעלרענלעק עטעלאמכארקעג עסייוו ןאטעגנא ,תואיפ

 רוחב ןשידיסח א ראפ סאוו ןכאז — סעלדאווארוגש טימ ךיש

 זא ,ןמיס א ןעוועג ןוא ןטאבראפ גנערטש ןעוועג ייז ןענעז

 לוע םעד ךיז ןופ ןפראוועגפארא ןוא ןראוועג "עילאק" זיא׳מ

 יד ןקיטייזאב וצ ןסאלשאב ןבאה םידיסח יד .טייקשידיי ןופ

 .לביטש ןופ "םיסרוקיפא.,

 ¬וחב קילדנעצ עכעלטע ןעמ טאה ןגראמירפ םענייש א ןיא

 ־סיורא עקיזאד יד .חוכ טימ לביטש ןופ ןבירטעגסיורא םיר

 ךאנרעד ןענעז םירוחב "עטקידניזראפ״־שידיסח ענעבירטעג

 רעשיטסינויצ רעד ןופ דוסי־רקיע ןוא ןייב־ןקור רעד ןעוועג

 .קסוטלופ ןיא עיצאזינאגרא

 זיא סאוו ,לביטש רערעג ןופ טרא סאד טאה רעטעפש

 .לוש "בקעי־תיב" יד ןעמונראפ ץאלפ רעדנא ןא ןיא קעווא

 רעד ןיא ןעוועג ןענעז ךעלביטשרכידיסח עקינייא דאנ

 םינינמ עכעלטע טימ לביטש רעקצאווטא סאד יוו ,סאג רעקיזאד

 עטסווואב יד ןעוועג ןענעז סע עכלעוו ןשיווצ ,םיללפתמ

 ;יקסנימאק םהרבא ׳ר ןוא ץנימ לדנעמ ׳ר ,טאטש ןופ םידיגנ

 ־אב רעד ןענופעג דיז טאה םע ווו ,לביטש רעוואלאקאס סאד

 לביטש רעקסירט סאד ;עלעקנאי םעניילק םענופ ״רדח״רעטמיר

 .םידיסח רעוואלצארב יד ןופ לביטש סאד ןוא

 עיזאנמיג עשידיי יד

 יד ןופ ענייא ןענאטשעג זיא סאג עקסראילטאק ףיוא

 זיא׳ס רעמיטנגייא םנעמעוו ,טאטש רעד ןופ סעדייבעג עטסנעש

 ־ילעב עטסבושח יד ןופ רענייא ,סנמחנ לאלצב ׳ר ןעוועג

 טיובעג ,זיוה קיקאטש־יירד א ןעוועג זיא׳ס .קסוטלופ ןיא םיתב

 טימ פמולפ א ןעוועג זיא ףיוה ןפיוא .ליטס םענרעדאמ ןיא

 זיא םאוו עיצאזילאנאק עטסקינייוועניא ןא טימ ,םענורב א

 ןעוועג ןענעז ןרעמיצ יד .טאטש ןיא ךאז־םאנסיוא ןא ןעוועג

 ראפרעד .ןעניווו םוצ יוו טלאטשנא ןא ראפ טסאפעגוצ רעמ

 ־יטסניא ןופ טצעזאב ןעוועג קידנעטש טעמכ זיוה סאד זיא

 ןיא טאה עיזאנמיג עשידיי יד .ג״דא ,םירדח ,סעלוש ,םעיצוט

 .ראי עכעלטע יוו רעמ טשינ טריטסיזקע זיוה םעד

 "יתדה רמוש" ,"יחרזמ" ,עסאק ח״מג יד

 עלוש "הנבי" יד ןוא

 יד ןענופעג ךיז טאה ןינב ןקיזאד םעד רעביאנגעק

 ךשמ ןיא קיטעט ןעוועג זיא עכלעוו ,עסאק־דסח־תלימג עשידיי

 ־וויטקא ןוא רעדנירג־טפיוה עריא ןופ רענייא .ןראי ךס א ןופ

 .גנילרעפש השמ ׳ר ןעוועג זיא רעוט עטס

 רעשידיי־ןייר א ןעוועג זיא ,טגאזעג יוו סאג־לוש יד

 ןבאה םאוו ,רעזייה עשידיי־טשינ עכעלטע ץוח א ׳רעטנעצ

 א ווו ,ןעגנוטסעפ ענעסאלשעגפא ןופ קורדנייא םעד טכאמעג

 רעזייה יד ןופ רענייא .לגר תסירד ןייק טאהעג טשינ טאה דיי

 ןופ ןאראטסער־לעטאה רענייש רעטסווואב רעד ןעוועג זיא

 .ןיז ענייז טימ יקסוואדנאוועל

 א סלא טנידעג לעטאה רעד טאה ןראי עלא ןופ ךשמב

 עכלעוו ,עטמאאב עכיוה ןוא םיצירפ ראפ ץאלפ־סגנולייווראפ

 ענעדישראפ טייצ וצ טייצ ןופ טנדראעגנייא טראד ןבאה

 דימת זיא םתא ןטראג רענייש רעד ןוא ףיוה רעד .רעלעב

 רעבא ,דיי א ראפ טרפב ,ןדמערפ א ראפ ןסאלשעגפא ןעוועג

 ןוא רצח ןטימ עדייבעג עצנאג יד זיא ,ןראי עטצעל יד ןיא

 ןיא ןוא טנעה עשידיי ןיא ןעגנאגעגרעביא ןטראג םענייש םעד

 ־"יחרזמ" יד ןענופעג דיז טאה ןלאקאל ענייש עריא ןופ םענייא

 ־"הנבי" יד ןוא ,"יתדה־רמושה" רעד ךיוא יוו ,עיצאזינאגרא

 .עלוש

 טייקיטעט ריא טריפעג טאה זיוה ןקידרעביאנגעק א ןיא

 עקניל יד — טאטש ןיא ןעייטראפ עטסערג יד ןופ ענייא

 .ךויצ־ילעופ"

 "םיחרוא תסנכה"

 טימ טעמכ "ןעקנאשאב" ןעוועג קסוטלופ זיא ללכ ךרדב

 ןיא דיוא טריטסיזקע ןבאה עכלעוו ,סעיצוטיטסניא עלא יד

 טאה סאוו ,טלאטשנא ןייא ץוחא ,טעטש עשידיי ערעדנא עלא

 ."םיחרוא תסנכה" יד ׳טאטש ןיא טלעפעג

 ןגעלפ סאוו ,טייל עמערא יד ןבאה ןראי עלא טעמכ
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 ט ם ו ר פ הרש

 רעדנא ןייק טאהעג טשינ תובדנ ןביילק וצ טאטש ןיא ןעמוק

 יד ףיוא "לביטש רערעג" ןיא יוו ןקיטכענוצרעביא ווו ץאלפ

 טאה בצמ אזא .שרדמה תיב ןיא רעדא ׳ןשיט ןוא קנעב

 רעד טימ .םיללפתמ יד ףיוא םשור ןרעווש א רעייז טכאמעג

 טלעטשעגפיוא זיא ,גרעבנייטש לקאי השמ ׳ר ןופ וויטאיציניא

 ןינב רעניילק א ץאלפ לוש ןפיוא ןראי עטצעל יד ןיא ןראוועג

 פ ז7 יתב
 טסארפ הרש

 ןצגנאגעגרעביא 1934 ראי ןיא זיא ,ץאלפ םעניילק ןבילוצ

 רעד ןיא זיוה םקינלעמ הנח ןופ לוש ענכעשוואפ עשידיי יד

 .םעקרוגאפ יד ףיוא — טרא םעיינ א ףיוא םאג רעקסראילטאק

 ייז ןופ רענייא .ןלייט 2 ףיוא טלייטעצ ןעוועג זיא לוש יד

 רעד ןבעל ,ןיקסוואנאזאר ייב קראמ ןיא ןענופעג ךיז טאה

 .(לייט רערענעלק רעד •ה .ד) ענראיעלא

 ־ראוו תליחת ןופ ןביוהעגנא ריז ןבאה םעקרוגאפ יד

 רעכלעוו ,גראב רעטריקורב א ןעוועג זיא סאד .סאג רעוועש

 עלוש רעד וצ געוו רעד .לוש רעד וצ זיב ןגיוצעג דיז טאה

 רעד ןעוו ,טייצ־רעטניוו .רעטוג ןייק טשינ רעייז ןעוועג זיא

 ןרעטעלק&יורא הנכס א ןעוועג שממ זיא ןעגנאגעצ זיא יינש

 ־עגסיוא סרעליש יד ךיז ןבאה לאמנייא טשינ •גראב ןפיוא

 רמוא עלא יד ץארט רעבא .טפאלקעצ "טוג" ךיז ןוא טשטילג

 םיורג רעייז ןעוועג ןיילא זיוה סאד זיא ,ןטייקכעלמעווקאב

 .ןבאה ףראד לוש א םאוו ץלא טאהעג ןוא םעווקאב ןוא

 ,רעדניק עשידיי 900 ייב טנרעלעג ןבאה לוש רעד ןיא

 ןענעז סרערעל יד .גאטימ דאנ ןוא גאטימ ראפ :ןטכיש 2 ןיא

 ־טפיוה םעד טימ ,עשידיי ןוא עשיליופ ,עטשימעג ןעוועג

 זיא רעכלעוו ,טסירק א ,יקסוועלביז (רעריפנא) קינווארעיק

 ייב רערעל עלא ןבאה רעבירעד .רעגנערטש א רעייז ןעוועג

 ¬ראפ עקאט ןענעז אמעט יאהמ .ןייז ןח־אשונ טלאוועג םיא

 ־הנבי" ;ןאפשנירג .י ,״לארשי־תדוגא״ ,לוש־בקעי־תיב :עז *
 .ואדנאל שירעב בד ,"לוש

 ־פיוא ךיוא זיא ץאלפ ןבלעז ןפיוא :בגא .קעווצ םעד ראפ

 .תופוע ראפ לזייה־טכעש א ןראוועג טיובעג

 רעביא קילברעביא רעניימעגלא ןוא רעצרוק א זיא סאד

 ־ראפ ךיז טימ טאה עכלעוו ,(אקסראילטאק) סאג־לוש רעד

 ־נעצ ןכעלטפאשלעזעג ןוא ןלערוטלוק ןזעיגילער א טלעטשעג

 .קסוטלופ ןשידיי םענופ רעט

 ן ל ו ש — ר
 לוש ׳ענכעשוואפ" עשידיי יד

 ־רערעל ןוא רערעל יד ןשיווצ ןעגנובייר ענעדישראפ ןעמוקעג

 רעצעמע טאה לאמלייט זא ,וצרעד ןייז םרוג טגעלפ םאוו ,סעק

 ןא ןיא ןייגרעביא ןוא ןטסאפ ןייז ןזאלראפ טזומעג ייז ןופ

 .לטעטש קיייברעד רעדנא

 ,ןאשזאר ,ןעזיור :ענכעשוואפ רעד ןופ סעקרערעל יד

 דבוא עטלא ןא) אקצעלאמ ,עראט ,ץנירפ ,שזראקעיפ ,סעדוה

 טייצ עיירפ ריא טאה עכלעוו ,ןלירב טימ יורפ עטערייהראפ

 :רערעל יד .ראיליפ ,ןייטשדלאג ,(רעטסיולק ןיא טכארבראפ

 סאוו ,רערעל־קיזומ רעד) ץעיוואראב ,ןרעטש ,ןייטשניבור

 ,יעיזדראג ,(םאק ןרעביא קעשטימס םעד טימ ןגאלשעג טאה

 ןבאה רעדניק עלא ןעמעוו ראפ ,קיטאמעטאמ ןופ רערעל רעד

 ןופ פאלק ׳ךטוג" א ןעמוקאב לאמנייא טשינ ןוא טרעטיצעג

 רעייז ןוא רעקנארק א ןעוועג זיא רע ;טנעה עטיירב ענייז

 .זעוורענ

 ןענעז רעליש יד .גנעגניירא 2 טאהעג טאה לוש יד

 רעד ןופ .גנאגניירא ןטשרעטנוא םעד ךרוד ןעגנאגעג דימת

 טימ ראדיראק רעגנאל א ןעוועג זיא ,רעיוט טייז רעטכער

 טעניבאק א ןוא רערעל יד ראפ עיראלעצנאק א ,ןסאלק ייווצ

 ןענאטשעג זיא עיראלעצנאק רעד ןיא ;קינווארעיק םעד ראפ

 ,קיזיפ ראפ םילב ענעדישראפ ןוא ךעלשיפ טימ םויראווקא ןא

 ראפ םידומיל יד ןייז וצ ריבסמ ףיוא טנידעג ןבאה עכלעוו

 .רעדניק יד

 ׳האדיראק 2 ןענופעג ךיז ןבאה טייז רעקניל רעד ףיוא
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 ןלוש — ו&ס־יתב

 ןבאה סאלק ןדעי ןיא .ןלאז 8 ןיא טריפעג ןבאה עכלעוו

 ןעמ טאה םאלק רעט5 רעד ןופ .רעדניק 56 זיב 45 ןופ טנרעלעג

 רעשירענעמ רעשיליופ רעד ןיא טקישעגקעווא ךעלגניי יד

 'יטנא םעד ןופ ןטילעג רעייז טראד ןבאה ייז .ענכעשוואפ

 ,וצרעד טגנערבעג ,ךעלניישראוו ,טאה סאד ןוא םזיטימעס

 וצ ןביוהעגנא ךיז ןוא לוש יד טזאלראפ ןבאה ךעלגניי יד טאוו

 ךעלגניי קיבייוו רעייז ןבאה עקאט םעד בילוצ .ךאפ א ןענרעל

 .ענכעשוואפ יד טקידנעעג קסוטלופ ןיא

 ראפ לבלעוועג א ,בולק םענעגייא ןא טאהעג טאה לוש יד

 א טאה טימרעד טריפעגנא .קעטאילביב א ןוא גייצעג־ביירש

 עלא יד ראפ דעלטראווטנאראפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רערעל

 2 ןפא ןעוועג זיא (קיפעילקס) לבלעוועג םאד .ןלאירעטאמ

 ערעכעה יד ןופ םרעליש ןבאה טפיוקראפ .גאט ןיא לאמ

 יד ווו ,לאז םענייש א ןופ ןענאטשאב זיא בולק רעד .ןטאלק

 ערעייז ןכאמ טנאקעג געט־רעטניוו יד ןיא ןבאה םידימלת

 .ןעיירעליפש ענעדישראפ ןיא ןעגנערבראפ ץיוא ןוא סעיצקעל

 ־קעל יד ךאנ קיטיירפ םוא קיטעט ןעוועג זיא קעטאילביב יד

 יד •געט עניילק יד ןיא ,רעטניוו םוא — גאטנוז ןוא סעיצ

 10 טימ ןביוהעגנא ךיז טאה עלוש רעד ןיא גנונעדרא־גאט

 .םידומיל העש 3 ןאד ןוא ןענרעל ןראפ קיטסאנמיג טונימ

 ןסעגעג רעדניק יד ןבאה ,הקספה רעסיורג רעד ייב ,רעגייזא 11

 ־טראפס ןסיורג םעד ףיוא דיז טליפשעג ןוא קיטשירפ רעייז

 ןופ טייצ רעד ןיא ,רעדניק עמערא יד ןבאה רעטניוו .ץאלפ

 טאה סאד .עוואק טימ טיורב ןעמוקאב ,הקספה רעסיורג רעד

 ןעוועג זיא םאוו ,(ףליה־רעטניוו) "אוואמיז־ץאמאפ" ןסייהעג

 ןבאה סע ןכלעוו טימ ,טעטימאק־ןעיורפ א ךרוד טנדראעגנייא

 יד ןוא אלעב ׳טנעד ,ןעיציוורא ,ןיטסיטנעד :טעטלאווראפ

 .ערעדנא ןוא אקסוואנרעשט ,קעשזנארד אינארב ןעיורפ

 ןעגנוביא ראפ לאז ןלעיצעפס א טאהעג לוש יד טאה דיוא

 טאה טצונאב .ןעגנוטכירנייא ענעדישראפ טימ (קיטסאנמיג)

 רעד .ןטלעק עסיורג יד ןיא רעטניוו ראנ םיא טימ דיז ןעמ

 ־בייא טאה׳מ עכלעוו ,םעימעדאקא ראפ טנידעג דיוא טאה לאז

 .יאמ רעט3 :יוו םיבוט־םוי עשהכולמ יד דובכל טנדראעג

 ־היובעג ,(דאפאטסיל ןט11) גנויירפאב רעשיליופ רעד ןופ גאט

 .א״א קילבופער רעשיליופ ןופ ןטפיוה יד ןופ געט

 לייטנא ןבאה "ענכעשוואפ" רעשידיי רעד ןופ רעדניק

 ־ראפ ןגעלפ םאוו ,ןשראמ ןוא סעדאליפעד יד ןיא ןעמונעג

 ערעטלע יד ןופ ךעלדיימ יד .געט־סגנורעייפ יד ןיא ןעמוק

 ־טאנארג ןיא ףיוה־לוש ןפיוא טלמאזעגפיונוצ דיז ןבאה ןסאלק

 ־יראמ" ןסייוו א טימ םעזולב־טאנארג ,סעצינדופס עטריסילפ

 רעיולב א טימ טיינעגמורא ןעוועג זיא םאוו ,ןגארק "ןקסראנ

 ,לוש רעסיורג רעד ןיא טרישראמניירא ןבאה ייז .עמשאט

 ־פא טאה ,שמש ןרהא ,רעטאפ ןיימ רעדא טחוש לשרעה ווו

 ךיז ייז ןבאה ןאד ןוא הליפת עלעיצעפס א ייז ראפ טכירעג

 רעטירד ■ריוא תורוש עקידנרישראמכרוד םיורג יד וצ ןטפאהאב

 .סאג יאמ

 ־םוי־טראפס יד ןיא ןעמונעג לייטנא ךיוא טאה לוש יד

 ערעדנא ךס א ןיא ךיוא יוו ,(עוואטראפס אטנעיווש) םיבוט

 .טאטש רעד ןיא ןראוועג טנדראעגנייא ןענעז סאוו ,ןעגנורעייפ

 ןופ בוט־םוי רעד טריפעגנייא ןעוועג זיא טייצ עסיוועג א

 ןייש רעייז ןגעלפ רעדניק יד .(אקצעיזד אטנעיווש) דניק

 טייצ עטצעל יד) תונתמ ןעמוקאב ןוא דלאוו ןיא ןעגנערבראפ

 םעד טרעייפעג ךיוא טאה׳מ .(ןראוועג ןפאשעגפא סאד זיא

 ןעגנערב וצ טימאב ךיז טאה רעדעי ."רעטומ רעד ןופ גאט"

 טשיב טייצ רענעי ןיא זיא סאוו ,ןעמולב טעקוב א רעטומ רעד

 גאט שעד ןיא ןגעלפ ךעלגניי .ןעמוקאב וצ ןעוועג טכייל

 שירפ טימ לסעפ סאד ןליפנא רעדא ץלאה לסיב א ןקאהעצ

 .רעסאוו

 ־ראפ ןוא סעזערפ ןייז טאהעג ךיז טאה םאלק רעדעי

 עכלעוו ,עיסימאק עשיטעטסע ןא ךיוא יוו סעיסימאק ענעדיש

 דנאטשוצ ןראטינאס םעד ראפ ךעלטראווטנאראפ ןעוועג זיא

 יד ווו ,עסאק א ןעוועג ריוא זיא׳ס .םאלק ןיא טייקנייר ןוא

 ידכ ,טלעג ראי ןצנאג א טלמאזעג ןבאה סאלק ןופ רעדניק

 ןירעיצרעד רעד הנתמ א ןפיוק וצ טייקכעלגעמ יד ןבאה וצ

 .ראי־לוש םענופ ףוס םוצ קינווארעיק םעד רעדא

 ןעגנולמאזראפ ןרעטלע ןעמוקראפ ןגעלפ ראי ןיא לאמ יירד

 ־רעביא ןבאה רערעל יד רעכלעוו ףיוא ,("סעקווודאיוויוו")

 ןיא טייקילעטשרעטניה רעדא ןעגנוכיירגרעד יד ןגעוו ןבעגעג

 .רעליש יד ןופ ןענרעל

 בר רעד טאהעג טאה לוש רעד ןיא םולפנייא ןסיורג א

 ןעוו ,טייצ־רעטניוו געט־קיטיירפ יד ןיא .ענימג עשידיי יד ןוא

 ןענרעל עכלעוו ,רעדניק יד זא ,טאהעג ארומ טאה בר רעד

 ,ןייז תבש ללחמ ןלעוו ,גאטימ דאנ ה״ד ׳טכיש רעט2 רעד ןיא

 יד ןופ םידומיל יד זא ,"קינווארעיק" םייב טלעופעג רע טאה

 .קיטיירפ טאטשנא ק־׳טנוז ןעמוקראפ ןלאז ןסאלק ערענעלק

 ־ראפ ןפיוקסיוא ןיא ןעמונעג לייטנא ךיוא טאה לוש יד

 .ג״דא ףליה־רעטניוו ,ןלוש ןופ יובפיוא ראפ םעיצקא ענעדיש

 ־סיורא טגעלפ רעדניק עמערא ראפ טעטימאק־םפליה רעד

 עשידיי יד .םאג ןיא למילב א טימ ראי ןיא לאמ עכעלטע ןייג

 ןוא אניק ןיא סעיגעליווירפ ןופ ןסאנעג דיוא ןבאה רעדניק

 ייז .ןראוועג טלייטעגוצ לעיצעפס ייז זיא םאוו ,רעטאעט

 ןוא טעטש ענעדישראפ ןיא ןגולפסיוא טכאמעג ךיוא ןבאה

 ערעייז טקידנעעג ןבאה ייז ןעוו ,ראי־לוש ףוס ךעלטעטש

 .םידומיל
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 ןלוש — ר פ ס * י ת ב

 (הנומתה זכרמב) דרבסורג הרומה םעי ׳א התכ ,יממע רפס תיב
 ץיבונרהא םייח :לאמשמ ינשה ,ץראה לע םיבשויה ןיב

 (רעטנעצ ןיא) דראבסארג ןירערעל רעד טימ סאלק עטו לוש־סקלאפ
 שטיוואנארהא םייח :סקניל ןופ רעמ2 ,דרע רעד ףיוא עקידנציז יד ןשיווצ

 טימ רעד ןיא יקצוטש רערעל ןמימ "אנכעשוואפ" יד

94 



 ןלוש — ופס־יתב

 סעדוזז אשזור הרומה םע יממע רפס תיבב התיכ
 סעדוה אשזת ןירערעל רעד טימ 'אנכעשוואפ" רעד ןיא סאלק א

 ןמטוג להנמה םע יממע רפס תיב
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 ןלוש — ופס־יתב

 דראבסארג ןוא םעידוה אשתר סנירערעל יד טיט לוש־סקלאפ — יממע רפס־תיב

 (1924) הנומתה זכרמב רנרוט הרומה םע ,יממע רפס תיב
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 ןלוש — ופס־יתב

 1937 ,קסוטלופ ,הקבותבש — יממע רפס־תיב

 לוש־סקלאפ
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 ןלוש — ר .0 ם ־ י ת ב

 סאלק־לוש א — רפס־תיבב התיכ

 (1931) אנוווקלאפ ןירערעל רעד טיט ,"אנכעשוואפ"
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 (קעטעימ) ןאמרעבליז יכדרמ

 ע>זאנמ>ג עשיריי יר

 ביוהנא ןיא ,קסוטלופ ןופ ןבעל ןשידיי םענרעדאמ םעניא

 רעשידיי רעד ןופ גנודנירג יד זיא ,טרעדנוהראי ןטס20 ןופ

 *עעשעג־רוטלוק עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא ןעוועג עיזאנמיג

 .טאטש ןיא ןשינ

 ןערב ןעמאס ןיא ,1916—1915 ןראי יד ןיא ןעוועג זיא םע

 ןעמונעגנייא ןבאה ןשטייד יד •המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ

 ןדיי יד .1914 רעמוז ,ךורבסיוא המחלמ ןכאנ דלאב קסוטלופ

 ןופ ןעמארגאפ ןוא תופידר יד ךאנ טמעטעעגפא רעיירפ ןבאה

 .גנורעקלעפאב רעשיליופ רעד ןופ ןוא טכאמ רעשיראצ רעד

 א שממ ןעוועג זיא יימרא עשישטייד עקידנרישראמניירא יד

 ןיא ,טלאמעד .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ראפ גנוזיילרעד

 ןענופעג ראי ץנאג א ןופ ןדיי יד ןבאה ,1939 ראי םוצ ץאזנגעק

 רעדעי :טייקיניילק א .ןשטייד יד טימ ךארפש עמאזניימעג א

 רענלעז עשישטייד יד טימ ןקידנעטשראפ טנעקעג ךיז טאה דיי

 ךיז טאה רע — ״שטייד״ טדערעג טאה רע — ןריציפא ןוא

 ןבאה ייז .ייז טימ טלדנאהעג ןוא ,טענעטעגסיוא ייז טימ

 ןשטייד יד ,טרעקראפ ראנ ,ןסור יד יוו טעוועבארעג טשינ

 ־געטשנא ןעוועג ,טלעג ןא הרוחס ןייק ןעמונעגוצ טשינ ןבאה

 טלייטעג ,רעדניק טימ ךיז טליפשעג ,רעביוז ,ךעלרע ,קיד

 .ןטעראגיס ןוא דאלאקאש ,טיורב

 עשישטייד־שיסור יד זיא המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד זיב

 ןופ רעטעמאליק 60 םורא ,עוואלמ רעטניה ןעוועג ץענערג

 ־ניירא ןסור יד ןענעז גירק םענופ ביוהנא ןיא .קסוטלופ

 רעביא תונוחצנ ןטלאהעגפא ןוא ןסיירפ־חרזמ ןייק ןעגנורדעג

 זיא סאד זא ,ןזיוועגסי רא ךיז טאה דלאב רעבא ,ןשטייד יד

 ־ביירא אנוש םענופ רווענאמ רעשירעטילימ א ןעוועג ראנ

 .עיראטירעט רעשישטייד רעד ןופ ןטימ ןיא ןסור יד ןפעלש

 עתמא יד טפאכעג ןוא ןראוועג טלגנירעגמורא ייז ןענעז טראד

 ןיא ןטכאלש עסיורג יד טנאקאב ןעוועג ןענעז םע .פעלק

 .קסוטלופ ןופ טייוו טשינ ץענערג רעד םיוא־גנעל ןסיירפדדרזמ

 ןעמוקעגראפ זיא רעטילימ ןשיסור םענופ ןטערטפא םאד

 טייז ןעוועג זיא םאוו ,קסוטלופ ךרוד הלהב רעסיורג ןיא

 ,טקנופ — ןפינק רעשיגעטארטס רעטנאקאב א רעטרעדנוה־ראי

 סאוו ,וועראנ ךייט רעד יוו ,ןצענערג עכעלריטאנ ענייז טימ

 רעבא .לסייוו רעד טימ ןוא גוב רייט ןטימ ןדנובראפ טאה

 טשינ ןסור יד ןבאה עגאל עשיפארגאעג עקיטסניג עקיזאד יד

 אנוש םענופ שראמסיוראפ םעד ןלעטשוצפא ידכ טצונעגסיוא

 .עשראוו ןוא ןילדאמ גנוטסעפ רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא

 א ןראוועג טקעדטנא זיא קסוטלופ ייב טלאמעד ,בגא

 ,עיצפוראק עסיורג יד ןזיוואב טאה םאוו ,טקאפ רעקידריווקרעמ

 .דנאלסור ןשיראצ םעניא טשרעהעג טאה םאוו

 ,סעפאמ ןוא רענעלפ עשירעטילימ עשיסור עלא ףיוא

 קסוטלופ ןבעל וועראנ ןפיוא זא טנכייצעגנא ןעוועג זיא

 ןייא ךאנ ,ןקירב עקידנריטסיזקע יד ץוח א ,ךיז טניפעג

 רעד ןיא .וואקשיוו ןופ גנוטכיר רעד ןיא קירב עסיורג

 םאד ןוא ןעוועג טשינ קירב ןייק זיא רעבא טייקכעלקריוו

 טרא םעד ןיא ךיז טאה רעטילימ עשיסור עקידנטערטפא

 ןרעביא גנאגכרוד ןייק קידנבאה טשינ ,ןלעטשפא טזומעג

 "עמוד" עשיסור יד זא ,זיא רעטנאסערעטניא דאנ .ךייט

 ןשהכולמ םעניא טקיטעטשאב ראי ןדעי טאה ,(טנעמאלראפ)

 ־קירב יד ראפ ןוא קירב יד ןרירעפער וצ ףיוא עמוס א טעשזדוב

 רעטרעדנוה ערעווש יד ןגעוו טדערעגפא ןיוש ,סרעטיה

 ןראוועג טרינגיסא רעירפ ךאנ ןענעז עכלעוו ,םלבור רעטנזיוט

 .ןלעטשוצפיוא יז ידכ

 ןא ןופ ןוא קירב רעקיזאד רעד ןופ ןלעפ סאד זא ,ךעלגעמ

 ןעוועג םרוג טאה וואקשיוו ןוא קסלעשאנ זיב עיניל־ןאבנזייא

 קראטש ןעוועג ,טייז א ןיא ןפראווראפ ןגעלעג זיא קסוטלופ זא

 קינייוו קיסעמנטלעהראפ תורוד ןופ ךשמ ןיא ןוא ןענאטשעגפא

 .טלקיווטנא ךיז

 ןעגנורדעגניירא גנאל ןופ ןיוש טאה טעטש ערעדנא ןיא

 טאה םע ןיא טייקפייר עשיטילאפ יד ,גנוגעוואב־חלכשה יד

 .טייקיטעט עכעלטפאשלעזעג עראבטכורפ א טלקיווטנא ךיז

 יד ןשיווצ ןתוקלחמ יד טרעהעגפיוא טשינ ןבאה קסוטלופ ןיא

 שרדמ־תיב ןופ םרענעוואד יד ןשיווצ ,"ךעלביטש" עשייבר

 טקיטלעוועג ןבאה םע ןוא לוש רעד ןופ םרענעוואד יד ןוא
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 (ק ע טעימ) ןאמרעבליז יכדרמ

 "םעננאשזאק" ןטימ השרפ יד) "תוריסמ" ןוא טייקנענאטשעגפא

 וגארקעג ןעמ טאה גנודליב עכעלטלעוו לסיב סאד .(םאהעב בר

 םרערעל יד ייב ,ןלוש־סקלאפ־הכולמ עשיסור עלעיציפא יד ןיא

 סרערעל עטאווירפ עטלייצעג ייב ןוא ןאמטוג ןוא שטיוואלעפאק

 .שטיוואקרוי עשטיא ןוא םייח רעדירב יד יוו

 יטנא זיא 1914 ראי ןיא ךורבסיוא־המחלמ ןראפ טראה

 סע יוו "ןכוסמ רדח") "ןקותמ רדח" א קסוטלופ ןיא ןענאטש

 יד ןופ רעביירש רעד .(עמורפ ראג יד ןפורעגנא םיא ןבאה

 "רערעל" רעד .רדח ןקיזאד םעד ןיא ןעגנאגעג זיא תורוש

 טאטשנא "רערעל" לטיט רעד .שטאוואלג רעה ןעוועג זיא

 זיא םע יוו יוזא טקנופ שודיח רעסיורג א ןעוועג זיא ׳"יבר"

 ־עשיט עניילק ייב ןסעזעג טראד זיא ןעמ סאוו סעיינ א ןעוועג

 ערעדנא עלא ןיא יוו שיט ןסיורג ןייא ייב טשינ ןוא ךעל

 ,ףליהעג א טאהעג טאה ,ךיא קנעדעג ,שטאוואלג .םירדח

 םאוו טימרעד ןעזנא סיורג רימ ייב טקעוועג דיוא טאה ןוא

 ןוא ןעמזיראפא עלעכיב א ןופ רבחמ רעד ןעוועג זיא רע

 ־באפ עניימ ןיא םעד ךרוד זיא ןוא שידיי ןיא ךעלטרעווכיילג

 .טייקכעלנעזרעפ םיורג א וצ ןסקאוועגסיוא עיזאט

 טשינ תודמלמ ןייז ןופ שטאוואלג ךיז טאה רעבא רעדייל

 יד ןופ ענייא ןוא קסוטלופ ןיא ןטלאהפיוא גנאל טנעקעג

 .סיוא טזייוו ׳זיא רדח ןייז ןופ עיצאדיווקיל רעד ןופ תוביס

 טאה עכלעוו ,עיזאנמיג רעש״ידיי רעד ןופ גנודנירג יד ןעוועג

 ןענרעל טשינ ןיוש ביוא לידו ,רעדניק יד ןעמונעגוצ םיא

 ןא ןיא ןייז עקאט ןדש לאז אט , רדח ןכעלנייוועג א ןיא

 .עיזאנמיג "רעתמא"

 ןטיבעג חרזמ יד ןופ םיטילפ־המחלמ ןופ םארטש ןטימ

 ־לקנוט א 1915 ראי ןיא קסוטלופ ןיא ןזיוואב ךיז טאה

 יד ןיא ,ןגיוא עצראווש עקידרעייפ טימ ןאמרעגנוי רעניורב

 ןוא םאק ןטאוועכילפ א טימ ,טריזאר טאלג ,ןראי רעקיצרעפ

 ,ןרעינאמ ענייפ טימ ךאד ,פיט רעש־יקימלאק א ,לזענ ןסיראפ א

 עטפיירטשעג טימ גוצנא ןצראווש א ןיא ןוטעגנא קידנעטש

 א טאהעג ןוא שידיי ןקיטפאז א רע טאה טדערעג .ןזיוה

 עשיעפארייא ףיוא טעטיסרעווינוא ןשיראצייווש א ןופ םאלפיד

 •שיזדצנארפ ןוא שטייד רקיעב ,ןכארפש
 םהרבא רע טאה ןסייהעג

 ןח־אשונ טאה ןוא ןאמפיל

 ןאט־ךמע ןייז טימ ןעוועג

 ןוא שידיי ןכעלמיטסקלאפ ןוא

 ןאמפיל םהרבא
 ךעד ןופ ראטקעריד ןוא רעדנירג

 .קסוטלופ ןיא עיזאנמיג ־ועשידיי

 תידוהיה היסנמיגה להנמו דסימ
 .קסוטלופב

 ןטביש עלא טימ ךארפש עמאזביימעג א ןענופעג דלאב טאה

 .קסוטלופ ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ

 עשידיי א ןדנירג וצ ןעגנוטיירגוצ יד טימ לעלאראפ

 ףדא ןטארעפער הרוש א ןבעגעג ןאמפיל טאה ,עיזאנמיג

 יוטסלאט ,ןאלאר ןעמאר ,ןעטעג ןוא ןעזאניפש ןגעוו שידיי

 ןופ עיפאזאליפ םרעלגנעפש ןגעוו ןוא יקסוועיאטסאד ןוא

 טסייג םעיינ א קסוטלופ ןייק טגנערבעג טאה רע .גנאגרעטניא

 ןעוועג טציא זיב זיא םאוו ,רוטלוק רעשיעפארייא־ברעמ ןופ

 טאה ןוא .קסוטלופ ןופ ןזיירק עטיירב יד ןיא טנאקאבמוא

 ,ןשטנעמ ןופ זיירק א ךיז םורא טלמאזעגפיונוצ םעד קנאד א

 גנודנירג רעד ןיא ןפלעה וצ םיא טיירג ןעוועג ןענעז עכלעוו

 .עיזאנמיג רעשידיי רעד ןופ

 תעביא ןופ ןוא טראוו ןופ רעטסיימ א ןעוועג זיא רע

 ־טימ א ןוא עיצקיד רעמענעגנא ןא טימ רענדער א ,גנוגייצ

 ןעוועג זיא טארעפער ןייז .עיצאלוקיטסעשז רעקידנטיילגאב

 ןוא ,ןדאלעגרעביא טשינ ,ךעלדנעטשראפ־טוג ,טיובעג ןייפ

 .סרערעהוצ יד ןופ ןסיוו םעניימעגלא םעד טרעכייראב טאה

 טכייל רעייז ןעוועג ןענאמפיל זיא ןטארעפער יד קנאד א

 רעשידיי א ןגעוו עעדיא ןייז ןכעלקריווראפ וצ ןייגוצרעביא

 שטייד טימ ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ראפ עיזאנמיג־עיצאקודעאק

 יד ןיא ןעוועג םאד זיא טגאזעג יוו .ךארפש• םטכירעטנוא סלא

 רעטנוא ןייז טפראדעג טאה עיזאנמיג יד ןוא 1916—15 האי

 ,ראטקעפסניא־לוש ןשטייד ןופ טכיזפיוא ןוא לארטנאק רעד

 ־לוש א וצ עיטאפמיס םיורג טימ ןגדצאב ריז טאה רעכלעוו

 .טלאטשטנא

 עצנאג א קנאדעג םעד טימ טריסערעטניאראפ טאה רע

 שריה ,ץנימרעפוק והיעשי :יוו טאטש ןופ םיתב־ילעב עייר

 ־דלאג לדנעמ ,אשזור למהרבא ,("קעראשזעי") ןאמרעבליז

 לאומש ,(ראטערקעס) אקנאלבאי לקנאי ,קינלעצ םירפא .ןייטש

 ןבאה עכלעוו ,עקינייא דאנ ןוא גרעבנעזאר םהרבא ,חמשי

 ןגראז טפראדעג טאה םאוו ,טעטימאק־תעטלע םעד טעדליבעג

 *יימ זיא םע .עיזאנמיג רעד ןופ טייז רעלעיצנאניפ רעד ראפ

 טלאמעד טאה טכאמ־לוש עשטייד יד לפיוו טנאקאב טשינ

 ןבעגעג טאה יז רעבא ,עיזאנמיג רעשידיי רעד ףדא ןבעגעג

 טלעג ןעיצ וצ קיעפ ןעוועג זיא ןאמפיל לידו ,קיצניוו טשינ

 .ןענאגרא טכאמ עשטייד יד ןופ

 זיא סרערעל יד קנאד א זא ןכיירטשרעטנוא ףראד ןעמ

 בור םאד םאוו ,קסוטלופ ןופ רעדניק עשידיי ,ןעגנולעג זדנוא

 קיטכיר ןייק טרעהעג טשינ ןבעל ןיא לאמנייק טאה ייז ןופ

 טעמכ רעכיב־לוש עשטייד ןופ ךיז ןענרעל וצ — טראוו שטייד

 ,תתוש יד ןופ רעביירש רעד .ןלוש עשטייד ןופ םרוק ןטדל

 ראי םאנק א ףאנ טאה ,רעליש ערעדנא יד יוו דזא טקנופ
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 טרימאלקעד עיזאנמיג רעד ןיא ךארפש עקיזאד יד ןענרעל

 יד — ןעגבוטנחטפיוא עיזאנמיג יד ףיוא — קינייוונסיוא ףיוא

 .רעליש ןופ ןדאלאב

 ןגיוצאב גנורעקלעפאב עצנאג יד טשינ ךיז טאה רעדייל

 ןייז וצ ןוא ןענאמפיל וצ תובהלתה ןוא עיטאפמיס טימ

 ןראוועג ןענעז עיזאנמיג ןייז ייס ,רע ייס ,עדייב .עיזאנמיג

 ,ענענאטשעגקירוצ ןוא רעקיטאנאפ ךרוד טפמעקאב קראטש

 יד ןעמונעגנא טאה יז יוו םעד ךאנ ןוא גנודנירג ריא תעשב

 א טימ טלאטשטנא־םגנודליב ןטריזינאגרא ןא ןופ ןעמראפ

 העליש טרעדנוה ייווצ עפאנק טימ ןוא רערעל קילדנעצ

 קסוטלופ ןיא זיא ןענאמפיל ראפ זא ,ןעקבעדעג ףראד ןעמ

 ־עגנא םעניא לוש עשיערבעה רעדא עשידיי ןייק ןעוועג טשינ

 ןופ רעליש עקיטפנוקוצ בור׳ס ןוא טראוו ןופ ןיז םענעמונ

 רערעל עטאווירפ ייב טנרעלעג טלאמעד טאה עיזאנמיג רעד

 עיזאנמיג רעד זא ,יוזא ,ךסאלק יד ןופ סעינשטוא" ייב ןוא

 ־לוש םוש ןייק ןא ןענאמפיל וצ ןעמוקעג זיא טאדידנאק

 ינגעק לייט א ןיא טריסנאווא ןעוועג לאמטפא ןוא ,שינעגייצ

 ערעדגא ןיא ןגעקאד ,רעבעה ייווצ רעדא סאלק א טימ ןדנאטש

 רערעל ענייז טימ ןאמפיל זא ,יוזא .קילעטשרעטניה ןעוועג

 ןופ טייקירעהעגנא־סאלק יד ןלעטשטסעפ טזומעג ןיילא ןבאה

 ןייק ןבאה טשינ רעטעפש ןלאז םידדצ עדייב ידכ ,רעליש

 טכא ןיא ןעמענ טזומעג ןאמפיל טאה לאמנייא טשינ .תורצ

 א ןיא "דניק ןייז" ןעמענוצניירא ןטאט א ןופ גנאלראפ םעד

 סאד טעוו רע זא ,גנוארד רעד רעטנוא ,סאלק רערעכעה

 ןיוש זיא םאד ןוא — עיזאנמיג רעשיליופ רעד ןיא ןקיש דניק

 רעליש ןריפרעביא ןופ ןלאפ ןפערט ןגעלפ םע .קזיה א ןעוועג

 .ראי לוש םענופ ךשמב עטייווצ רעד ןיא םאלק ןייא ןופ

 רעד זיא רעדייל זא ,ןייז הדומ ןעמ זומ ןיימעגלא ןיא

 ןוא ,רעכיוה ןייק ןעוועג טשינ עיזאנמיג רעד ןופ .אווינ

 טפיוה יד ןופ ענייא ןעוועג םע זיא ץנעטסיזקע ריא ןופ ךשמב

 ,ןגאז ןעק ןעמ .אווינ םעד ןביוה וצ רערעל יד ןופ תוגאד

 ןיא רעדניק טגאיעגנא יוו טעמכ ןעמ טאה ביוהנא ןופ זא

 תואצוה עקיזיר יד ןקעד ןענעק וצ ףיוא טושפ ,עיזאנמיג רעד

 .טאראפא־לוש םעד ןטלאהסיוא ןופ

 ,עיזאנמיג רעד ראפ דניק א ןעניוועג טנעקעג ראנ טאה׳מ ווו

 יד וצ ןעגנאגעג ןיילא טייצ רעטשרע רעד ןיא ןאמפיל זיא

 יד השעמ תעשב טרעלקעגפיוא ןוא ייז טדערעגוצ ,ןרעטלע

 ־טוג א ןיא ןיידא םתס ןוא ללכב גנודליב ןופ תובוט־תולעמ

 ןבירשראפ לאז דניק סאד ,רקיע רעד .סעומש ןשירעדורב

 ...עיזאנמיג רעד ןיא ןרעוו

 ןענאמפיל ךיא באה לאמ ןטשרע םוצ זא ,קנעדעג דיא

 יאמ רעט־3 רעד ףיוא טפעשעג ןיא רעטאפ ןיימ ייב ןעזעג

 ,זיא ןענאמפיל .שיט ןפיוא ןאמ׳הרבח השעמ קידנציז ,םאג

 ןענעק וצ ףיוא קיטיוב ןעוועג ןציז ןימ םאד ,םיוא טזייוו

 טיילק ןיא זדנוא ייב זיא רע .טייקכעלמיטסקלאפ ןייז ןזייוואב

 ןופ רעטגעצ ןיא ןעוועג זיא םע ."רעציז" רעטפא ןא ןעוועג

 רעטאפ ןיימ ןוא ןשטנעמ ןעעז טנעקעג טאה׳מ ,טאטש רעד

 ראגנוא ןטוג לזעלג א םיא טגנאלרעד טייצ וצ טייצ ןופ טאה

 קראטש ןענאמפיל טאה רעכלעוו .(טלעג ןא ךעלריטאנ) ןייוו

 טאה רעטאפ ןיימ .הביס א ךאב ןעוועג זיא םע ןוא .טקעמשעג

 ,אניסאק־ןריציפא ןא ,טפעשעג־ןייוו ןסיורג ןייז ןבעל טאהעג

 ־עטילימ רעשישטייד רעד ןופ ינפ יד ןעז טנעקעג טאה׳מ ווו

 ־קעפסגיא־לוש ןשטייד םעד ךיוא םכותב ,גנוטלאווראפ רעשיר

 ןעגנאגעגנא רעייז זיא ןענאמפיל .ןפליהעג עגייז ןוא ראט

 ־רעבליז ייב ןוא טקאטנאק ןטנעאנ א ייז טימ ןטלאהוצנא

 .ץאלפ רעקידנסאפ רעד ןעוועג םע זיא ןענאמ

 ,ראפ םאלק רעטרעפ רעד ןיא ןראוועג ןעמונעגנא ןיב ךיא

 טריטסיזקע טלאמעד טאה םאוו םאלק עטסכעה יד ,ךעלגניי

 רעד ךיז טאה ראי־לוש םעיינ ןדעי טימ) עיזאנמיג רעד ןיא

 רעקיסאלק 8 ,רעלופ א וצ טלקיווטנא שיטאמאטיוא טלאטשנא

 ערעכעה ןייא ךאב ןעוועג זיא ראי ןקיזאד םעד ןיא .(עיסאנמיג

 ןבאה ייז לייוו ,ךעלדיימ ראפ ראב רעבא ,עט־5 יד ,םאלק

 ןסאלק עקירעדינ ראג יד ןיא .םרוק ןרעקירעדינ א טפראדעג

 ןיא ןגעקאד ,ךעלדיימ טימ ךעלגניי טשימעג ןעגנאגעג ןענעז

 .רעדנוזאב ןעוועג ךעלגניי טימ ךעלדיימ ןיוש ןענעז ןרעזדנוא

 ,טכאמ־לוש יד וצ ,טרעדאפעג םאד טאה רעוו ,טשינ סייוו ךיא

 ןבילוצ סעטאט יד יצ ,םימעט עלעמראפ־שיגאגאדעפ בילוצ

 ןענרעל טשינ ןלאז ךעלגניי עגעסקאוורעד זא ,םעט ןקיצנייא

 ערעדנוזאב ןופ רדס רעקיזאד רעד .ךעלדיימ טימ ןעמאזוצ

 ןפיוא טסאל א ןעוועג ןוא ,ראבטסאק גונעג ןעוועג זיא ןסאלק

 .טעשזדוב עיזאנמיג

 ־עטנעק עריא טיול טנגוי־לוש רעד ןופ ןפיזרעביא סאד

 םאד ןוא ,טרעיודעג גנאל טשינ קיסעמנטלעהראפ טאה ןשינ

 ןיא עיזאנמיג רעשידיי רעטשרע רעד ןופ ןענרעל עלאמראנ

 .ןביוהעגנא ריז טאה קסוטלופ

 ףיוא זיוה םמולב ןיא ןעמוקעגראפ זיא גנונעפערעד יד

 א ןעוועג זיא םאוו ,םולב טאה בגא) סאג יאמ רעט־3 רעד

 תיבה־לעב רעד וצרעד ןוא דיסח רערעג רעקידרעייפ־םאלפ

 ענייז ןופ תורצ קיצניוו טשינ טפאכעגניירא ,זיוה םעד ןופ

 עבארג ןעמונעג רע טאה רעבא ראפרעד ,םידיסח־לביטש

 .(...טלעג־הריד

 .עטנאזאפמיא ןא ןעוועג זיא גנורעייפ־גנונפערעד יד

 ־םיוא קידבוטמוי ןעמוקעג ןענעז סנירעליש ןוא רעליש עלא

 וסו



 (קעטעימ) ןאמרעבליז יכדרמ

 גנומיטש יד .ךעלטייהנייא ךעלגעמ טייוו יוו ןוטעגנא ,טצופעג

 טימ טקעמשעג ןבאה ןלאז יד .ענעביוהעג א ןעוועג זיא

 ןעוועג זיא ץלא — בוט־םוי טימ ,ןעמולב טימ ,טייקרעביוז

 .טנגוי־לוש יד ןעמענוצפיוא טיירג

 לאז ןטסערג ןיא ןעלמאזפיונוצ ןעמונעג ךיז ןבאה רימ

 םאוו ,"לאז םנאיצאערקער" םענעפורעג יוזא םעד ,ןינב ןופ

 ןעמענפיוא טנעקעג טשינ ןוא ןיילק וצ ןזיוועגסיוא ךיז טאה

 ןעמונעג סרערעל יד ריז ןבאה לכ םדוק .ענעמוקעגפיונוצ עלא

 טריגערגעס רעטעפש ןוא ,עטנאקאב ןופ ןפורג ןיא ןליונק

 ,טשרעהעג טאה םע .ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ןופ ןסאלק ןיא יז

 ,שער רעכעלנייוועגמוא ןא ,ןלאפ עכלעזא ןיא ךעלנייוועג יוו

 טאה םע ןוא טדערעג לאמאטימ ןבאה רעליימ טרעדנוה ייווצ

 טאה׳מ םאוו םיוק .לסעק א ןיא יוו טזיורבעג ןוא טכאקעג

 ־לוש־זיירק םעד ןופ ,ןענאמפיל ןופ סעדער יד טרעהעג

 ןופ רעייטשראפ םעד ןופ ,רערעל א ךאנ ןופ ,ראטקעפסניא

 קידווע׳נח־ןייש א ,ןירעליש א ןופ ןוא טעטימאק ןרעטלע

 .עלעדיימ

 רימ זא החמש עסיורג א ןעמונעגכרודא ןעמעלא טאה סע

 .עיזאבמיג עשידיי ענעגייא ןא ןבאה וצ ןעוועג הכוז ןבאה

 ־ןרעל עשיליופ יד ןיא ןפוטש ןפראד טשינ רעמ ךיז ןלעוו רימ

 ןגאלשעג ןרעוו ,"דישז" טראוו םאד רדסכ ןרעה ןוא ןטלאטשנא

 טציא ןופ ךיז ןעניפעג רימ .ןגייווש ןזומ ןוא טקידיילאב ןוא

 ןלעוו רימ .עיזאנמיג רעלאנאיצאנ־שידיי רעזדנוא ןיא ןא

 רעזדנוא ןוא עיגילער רעזדנוא ,ךארפש רעזדנוא ןענרעל

 קיחמ ערעזדנוא ףיוא רימ ןלעוו לאמ ןטשרע םוצ .עטכישעג

 ערעזדנוא ,רעדיל עלאבאיצאנ ערעזדנוא ןעגניז דיוא סעיצקעל

 טנעאנ יוזא ןענעז עכלעוו ,םעידאלעמ־סקלאפ עסיז עשימייה

 .עשיערבעה ןוא עשידיי :תומשנ ןוא רעצרעה ערעזדנוא וצ

¥ 

 טאה עיזאנמיג רעשידיי רעד ןופ טעברא עלאמראנ יד

 רקיעב .טפאלקעג ץלא טשינ טאה ביוהנא ןיא .ןביוהעגנא ךיז

 ־לוש טימ ,רערעל ןופ ןלעפ ןטימ ןטייקירעווש ןעוועג ןענעז

 טאה׳מ רעבא .וו.א.א רעכיב טימ ,גנוטאטשסיוא טימ ,ןרעמיצ

 .ןבעגעג הצע ןא זיא־סע־יוו ךיז

 ןרעמיצ יד ןיא ןשיור ןעמונעג טאה ירפרעדניא 7 ןופ ןיוש

 ןביוהעגנא ןבאה םע .קאטש־ןיב א ןיא יוו עיזאנמיג רעד ןופ

 רעוו ,טאטש ןלייט עלא ןופ סנירעליש ןוא רעליש יד ןעמוק

 ־אכעשט ןטנעאנ ןופ רעוו ,ייסאש רעוועשראוו ןטייוו ןופ

 עוועשעלק רעטניה ןופ רעוו ,ייסאש רעוואקאמ ןוא רעוואנ

 ןופ תומוקמ עטסטייוו יד ןופ רעוו ,סעוואלפאפ ןופ רעוו ןוא

 ,יינש ןיא ,ןגער ןיא ייז ןענעז ןעמוקעג .טאטש רעד רעטניה

 ןוא ןסיוו ןופ טשרוד ןטימ ןגיווואב ,ץיה ןיא ןוא טסארפ ןיא

 ןא ןיא ןענרעל ייז זא דיירפ ןוא ןייזטסווואב םעד טימ

 .לושלטימ רעשידיי רענעגייא

 ןעברעל וצ ךיז טכייל יוזא ןעמוקעגנא זיא ןעמעלא טשינ

 תעווש א ןריפ טפראדעג טאה םע דעוו .עיזאנמיג רעד ןיא

 ןענידראפ ןיילא טזומעג טאה םע רעוו ,ןרעטלע יד טימ ףמאק

 ןטימ ןעמאזוצ טפראדעג טאה םע רעוו ןוא דומיל־רכש ןפיוא

 ןשיווצ ,ירפ רעד ןיא רעבא .בוטש רעד ןיא ןפלעה ךיוא ןענרעל

 .ןגראז עלא ןגעמ ןסעגראפ ןעמ טאה עלוש רעד ןופ טנעוו יד

 ,םאלק ןייז ןיא רעדעי ןעגנאגעגרעדנאנאפ ךיז ןענעז עלא

 רענרושזיד רעד .קנאב־לוש רעד ףיוא טרא רעייז ןעמונראפ

 :גנונעדרא ןיא ןייז לאז ץלא זא ,טגראזעג טאה סאלק ןיא

 טשיוועגפא ןייר — לוואט יד ,טרא ןפיוא לעטאפ םרערעל םעד

 ןטימ ,רעגייזא טכא •טרא ןפיוא דיירק ןוא ,טניט ,םאווש רעד

 ךיז טאה קאלג־לוש םענופ גנולק ןקידנרעיוד ןוא ןפראש

 .גאט ןרעל־לוש רעכעלנייוועג רעד ןביוהעגנא
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 ןא טאטש ןיא ןעמוקעג זיא ןענאמפיל טימ ןעמאזוצ

 ןיא לסיב א ןגיובעגנא לסקא ןא טימ דיי רעכיוה רעיוהעגמוא

 טנעה עגנאל טימ ,פאק ןפיוא טוה םענעיורטש א טימ ,טייז א

 טקירדעגסיוא קידנעטש ןבאה ןפיל עכעלקיד ענייז .סיפ ןוא

 רע טאה ןאמפיל יוו יוזא טקנופ .לכיימש ןקידתומימת א

 ,ןגארק םענעמוג א ןוא גוצנא ןצראווש א ןגארטעג קידנעטש

 םעד טזאלעג טאה רע .טנאה רעד ןיא ןקעטש א ןטלאהעג ןוא

 וליפא ןוא םיא טרעהעגסיוא ,ליוו רע לפיוו ודער ןטייווצ

 ןטימ טלקאשעגוצ ןוא טלכיימשעג ראנ ,טרעפטינעעגפא טשינ

 רעראד ןוא רעכיוה רעד סאוו ,םאד זא טליפעג טאה ריא .פאק

 ,גנוצעשגנירג תמחמ הלילה טשינ זיא ,טשינ טרעפטנע שטנעמ

 ןוא ,סרעייא טראוו םעדעי םיוא טרעה רע ,טרעקראפ ראנ

 .ךייא טימ םיכסמ רע זיא ,ןגאז טשינ טלאז ריא סאוו

 .טיווקנעזאר רערעל רעשיערבעה רעד ןעוועג זיא םאד —

 יד ןופ ענייא ןופ זיא רע זא םיא ףיוא טגאזעג טאה ןעמ

 ,םראפ א טראד טאה רע זא ןוא רעדנעל עשינאקירעמא ןייטאל

 דרעפ א ףיוא קידנטייר זא ןוא עטיל ןופ טמאטש רע רעבא

 רע טייג ראפרעד ,סופ א ןכארבעצ ןוא ןלאפעגפארא רע זיא

 קסניפ ןיא ןפארטעג םיא טאה המחלמ־טלעוו יד .ןקעטש א טימ

 .ןענאמפיל טימ טפאשטניירפ ןייז ראפרעד ןוא

 ןופ רעטיילגאב רעקידרדסכ רעד ןעוועג זיא טיווקנעזאר

 ןיא תוחפה לכל ,ןטאש רעקידנטערטפא־טשיב ןייז ,ןענאמפיל

 .עיזאנמיג יד ןענעפע וצ ןעגנוטיירגוצ יד ןופ דאירעפ ןטשרע

 ־קארפ רעד זיא ןאמפיל זא ,קורדנייא םעד טכאמעג טאה םע

 'לעב רעד זיא טיווקנעזאר ןוא רעכעלקריווראפ רעד ,רעקיט

 גנאלקנייא ןיא ןעוועג זיא םאוו — ראיזאטנאפ רעד ,תומולח
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 ע י ז א נ מ י ג ע שידיי יד

 םאוו רערעל ןשיערבעה ןשיטסינויצ םעד ,ףוראב ןייז טימ

 ןיא ןצונ ןלעוו רעליש ענייז ןעוו ,גאט ןגעוו טמולחעג טאה

 ןקידנע ןכאנ ןוא — ךארפש עשיערבעה יד דיורבעג ןכעלגעט

 .לארשי־ץרא וייק ןייז הלוע עיזאנמיג יד

 טמיטשעג שיטסינויצ ןעוועג רערעל בור םאד ןעבעז ללכב

 בצמ רעד ןעוועג זיא םאד .(טסידנוב א םענייא ןופ ץוחא)

 ־געעג עגאל יד ךיז טאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .ביוהנא ןיא

 ןענאטשעג קידנעטש עיזאנמיג יד זיא ,ןיימעגלא ןיא .טרעד

 ןופ ןטיירפשראפ :יוו סעיצקא עשיטסינויצ עלא ןופ שארב

 ־לאג ןיא ןביירשראפ םאד ,.ל.ק.ק ןראפ געט למילב ,םילקש

 ,א״א לצרה־רעי ןיא רעמיוב ןצנאלפ "ל.ק.ק ןופ ךוב םענעד

 ןקילייטאב טנעקעג טשינ עיזאנמיג יד ךיז טאה לעיציפא שטאכ

 ןיא ץאלפ רעקיצנייא רעד ןעוועג רעבא זיא יז .םעיצקא יד ןיא

 .דנאטשנגעק םלא שיערבעה טנרעלעג טאה ןעמ ווו טאטש

 ־עג רימ ןבאה ןעלטיה־ענעטעמאס־טאנארג ערעזדנוא ףיוא

 ,עלערינש ןדייז סייוו־אלב א ןוא דוד־ןגמ םענרעבליז א ןגארט

 םעד ךרוד טכיוהאב ןעוועג זיא טלאטשנא־לוש רעזדנוא ןוא

 ןטנווא עשיטאמארד ערעזדנוא .טסייג ןשיטסינויצ ןלאנאיצאנ

 רימ ווו ,םיבוט־םוי עלאנאיצאנ ןוא עזעיגילער עשידיי יד ןיא

 ־רעביא ןעוועג ןענעז ,תירבע ןיא ךיוא ןטערטעגפיוא ןענעז

 ןופ ךיוא ראנ ןרעטלע ןופ ראנ טשינ ,רעכוזאב ןופ טלופ

 ־אמארד רעדעי •גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עלא

 .לאמ עקינייא טרזחעגרעביא ןרעוו טגעלפ טנווא רעשיט

* 

 רעט־3 רעד ףיוא טנפעעג עיזאנמיג יד ךיז טאה ,טגאזעג יוו

 םורא טייצ א ןיא .קאטש ןטירד ןפיוא ,זיוה םמולב ןיא סאג יאמ

 א טימ עליוו א ןיא ייסאש רעוואקאמ ןפיוא רעבירא יז זיא

 ווו ,ראנימעס רערעל־סגנוריגער א ןופ טייוו טשינ ,ןטראג

 ,ךיז טכוד זיא טריוו רעד .ןעמונעגנא טשינ ןעמ טאה ןדיי ץיק

 יוזא ,עכעלטסירק א טנגעג יד ךיוא ןוא רעשייוג א ןעוועג

 ןשיווצ ןטנעדיצניא קיצניוו טשינ ןעמוקעגראפ ןענעז םע זא

 ןפראוועג ןבאה עכלעוו ,םיצקש יד טימ םידימלת ערעזדנוא

 בילוצ ןוא ,ןביוש טקאהעג ,ןגעלשעג ןפורעגסיורא ,רענייטש

 רעצרוק א ןיא ןגארטעגרעביא עיזאנמיג יד דיז טאה םעד

 רערעסערג א ןיא םאג רעקסראילטאק רעד ףיוא םודא טייצ

 רעטנעצ ןשידיי ןעמאס ןיא ,ןקאטש ייווצ ףיוא ןיוש הריד

 .טאטש ןופ

 ,ןרעמיצ קילדנעצ טימ ,לאקאל רעסיורג א ןעוועג זיא סאד

 ראפ טנידעג קיטייצכיילג טאה סאוו ,לאז־ןרוט ןסיורג א טימ

 ראפ ןרעמיצ ענייפ ןעוועג ןענעז אד .לאז־עיצאערקער א

 טעניבאק א ,רעמיצ־רערעל א ,עיראלעצנאק עסיורג א •ןסאלק

 ראטקעריד־עיזאנמיג ןראפ ןרעמיצ 3—2 ןופ גנוניווו א ןוא

 .רעניד־לוש ןראפ רעמיצ א ךיוא ןוא

 ריא טכיירגרעד עיזאנמיג יד טאה לאקאל ןקיזאד םעד ןיא

 ןבאה ,טנעוו עריא ןשיווצ .גנולקיווטנא ןופ טקנופ ןטסכעה

 טסווורעד ,עיצאראלקעד רופלאב יד ןרעה וצ טבעלרעד רימ

 ןייטשטנא םעד ןגעוו ןוא עטרילא יד ןופ גיז םעד ןגעוו ריז

 עיזאנמיג יד טאה ךיוא אד רעבא ,ןליופ ןקידנעטשסבלעז א ןופ

 ,ןסאלשעג יז טאה טכאמ עשיליופ יד .המשנ ריא טכיוהעגסיוא

 ־בלעז עשידיי א גיוא ןיא ןראד א יוו ןעוועג ריא זיא םע לייוו

 .עיצוטיטסניא סגנודליב עקידנעטש

* 

 ןטיבעג ךיז ןבאה ןראי לוש עניימ ןופ טייצ רעד ןיא

 .סעצניד ןוא לעקניפ ,ןייטשנעראב ,ןאמפיל :ןראטקעריד ריפ

 םהרבא ,עיזאנמיג רעד ןופ רעדנירג רעד ,רעטשרע רעד

 עכעלנייוועגרעסיוא טימ שטנעמ א ןעוועג זיא ,ןאמפיל

 טאה רע םאוו ,יד ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא ןוא ןטייקיעפ

 טנפעעג םעד ךרוד ןוא שידיי ןקאמשעג ןוא ןקיטפאז א טדעדעג

 ןופ טדערעגפא ןיוש ,קסוטלופ ןיא דיי ןדעי ןופ ץראה םאד

 .טפארק־סגנוגייצרעביא רענעטלעז ןייז

 טסנייממא רעד ןעוועג רשפא זיא לאנאסרעפ רערעל ןייז

 באה ךיא סאוו ,ןלעטשנעמאזוצ־רערעל עלא ןופ רעשיטסינויצ

 םעד בילוצ ןעוועג סאד זיא רשפא .עיזאנמיג רעד ןיא טנעקעג

 רעד ץפ טייצ רעד ןיא ןלאפעגסיוא זיא ץנעדאק ןייז סאוו

 ךיז טאה סאוו ,(1915) עיצאפוקא רעשטייד רעקידטלאמעד

 יד ווו .טלאטשנא־ןרעל םוצ עיטאפמיס סיורג טימ ןגיוצאב

 ךיז טאה עגאל יד .שטייד ןעוועג זיא ךארפש טכירעטנוא

 ־אלקארפ ןטימ ןעוו ,1918 רעבמעוואנ ןט־11 םעד טרעדנעעג

 טרעדאפעג טכאמ עיינ יד טאה טייקיגנעהפאמוא םנליופ ןרימ

 ־ביירא ריא טאטשנא ןוא ךארפש עשישטייד יד ןקיטייזאב וצ

 ךארפש עשידנעלסיוא םלא זיולב ןבילבראפ זיא יז .שיליופ ןריפ

 ךאווש ןבאה רעליש עשידיי יד רעבא ,שיזיוצנארפ יוו יוזא

 ןוא בוטש ןיא םאוו ,םעד בילוצ טושפ ןיוש ,שיליופ טנעקעג

 דומיל רעקיזאד רעד ןוא שידיי טדערעג ייז ןבאה ךיז ןשיווצ

 .אווינ ןקירעדינ רעייז א ףיוא ןעיאטשעג זיא

 ןוא ךאיפש עקיזאד יד טנעקעג טשינ ןיילא טאה ןאמפיל

 .טמא ןייז ןופ ןרינגיזער טזומעג טאה

 ןייטשנעראב ׳גניא :ןראטקעריד יירד עקידרעטעפש יד

 םוש ץיק טימ ןבאה — םעצניד •רגמ ןוא לעקניפ ׳גניא

 רשפא זיא םאנסיוא ןא .טנכייצעגסיוא טשינ ךיז םרעדנוזאב

 טסינאלאפ א גנידליבסיוא ןופ קידנעייז םאוו ,םעצניד ןעוועג

 עטסעב יד ןופ גנולמאז" ,לכיב־לוש טנאקאב א ןופ רבחמ ןוא

 ץונוצ קראטש זיא םאוו ,"ןשטיוועקצימ ןגעוו ןעגנולדנאהפא
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 (קעטעימ) ןאמרעבליז יכדרמ

 רעשיליופ רעד ייב טאהעג טאה רע •סרעליש יד ןעמוקעג

 רעד ןיא עיצאזילאיצעפס ןייז בילוצ ,ןעעזנא םיורג טכאמ

 ענייפ א טאהעג טאה רע .רוטארעטיל ןוא ךארפש רעשיליופ

 ,םקורו ןקידעדינ ןופ ןעוועג ,ךארפשסיוא עלעניגירא ץנאג ןוא

 ןצראווש ןייז ןוטעגנא טאה רע ןעוו ןוא ןידנאלב רענייש א

 !ופ עטקידנוראפ טימ דאנ קארפ ןימ א) ץנאוושנבלאווש

 .ץעגייש רעגנוי א יוו ןעזעגסיוא רע טאה ,(סעלאפ טנראפ

 *רעטנוא לסיב א זיא רע זא ,םיא ןגעוו טלייצרעד טאה׳מ

 ייז ןופ ןענעק וצ ,רעבייוו ...בילוצ ץלא םאד ןוא טדמשעג

 ןיוש טאה רע זא ,טגאזעג ןבאה "רעגניצ עזייב" •ןרעוו רוטפ

 עטוג ןייז טצונעגסיוא טאה רע .ס׳מלוע לש ונובר 5 ...טנידעג

 לאז עיזאנמיג יד ידכ ,טכאמ רעשיליופ רעד ייב עיצאטופער

 טשינ םאד זיא םיא ךיוא רעבא ,טכער עלופ ןעמוקאב

 .ןעגנולעג

¥ 
 טניז ראי קיצרעפ יוו רעמ ןופ וויטקעפסרעפ רעד ןיא

 ןגעוו ראנ ־ןיז ךיא ןאמרעד ןראי־לוש רעקסוטלופ עניימ

 רימ ןבאה יוזא .רערעל ערעזדנוא טימ ןטנעדיצניא ענלעצנייא

 ־דנאטשנגעק עטכעלש יד טניט רענעסאגעצ טימ טקעמראפ

 טנעצאד רעד טלעטשעג זדנוא טאה םע םאוו ,ןעגנוצאשפא

 רעזדנוא טיול ,עימעכ ןוא עיגאלאיב ןופ רערעל רעד ,אריפש

 ־קעריד םענופ טפארטשאב ןראוועג ןוא ,עטבערעגמוא גנוניימ

 גנוציטשרעטנוא רעד טימ ןעוו לאפ רעטייווצ א ;ןאמפיל ראט

 הלווע יד ןעמונעגנא ךיז ךיא באה סאלק רעצנאג רעד ןופ

 א טימ טקידיילאב ןראוועג זיא רעכלעוו ,.ג רבח ןיימ ןופ

 טאה סאוו ,ןייטשנראב ראטקעריד םענופ האנה רעשיטסידאס

 ןטיירב א ןופ טנעדיצניא ןא ;קיזיפ זדנוא ייב טכיררעטנוא

 ןופ רערעל ןטדמשעג ןטימ לאפ רעד ןעוועג זיא םענראפ

 א ןיא ןענופעג זדנוא ייב טאה רעכלעוו ,קאזיא ןייטאל

 ־רעביא עטיירג ןופ רושזארב עטרעווראפ א)"קירב" ןשינייטאל

 ןוא עקראמ תמייק־ןרק א (ןטסקעט עשינייטאל ןופ ןעגנוצעז

 ךיא .ןליפעג עשיטסינויצ־לאנאיצאנ ערעזדנוא רעביא טאפשעג

 ןקידתועיבצ םעד טריקסאמעד טאה סאוו רעד ןעוועג ןיב

 .סאלק רעזדנוא ןיא ןענרעל ןייז ןסירעגרעביא ןוא טאגענער

 ־וצ עשיטאפמיס א רעייז ןעוועג זיא ללכ ךרדב רעבא

 ןבאה רערעל יד ןוא רעליש יד .רערעל יד טימ טעבראנעמאז

 רעדעי טשינ זיא ךעלריטאנ .טאהעג ביל קיטייזנגעק ךיז

 רעדעי טשינ יוו טקנופ ,ןרעדנא םוצ ךיילג ןעוועג דנאטשנגעק

 .רעטקאראכ ןייז טימ ןטייווצ םוצ ךעלנע ןעוועג זיא רערעל

 םאד זא ,טנאסערעטניא •גנודליב ןוא טנעמארעפמעט ,גנומיטש

 ןעיורפ ןוא רענעמ ,עקידייליירפ ןעוועג ןענעז רערעל בור

 טאהעג הנותח טאה לייט א .עגניי ץנאג ןייק טשינ וצרעד ןוא

 ןדנובעגוצ זיא ןוא ׳החפשמ א טעדנירגעג ,קסוטלופ ןיא

 טאה ןעמ ווו ,זיירק ןייז ןענופעג ןוא טאטש רעד וצ ןראוועג

 .םמערא ענעפא טימ ןעמונעגפיוא םיא

 ךיז ןבאה רערעל יד זא ןטפיוהאב וצ רעווש זיא םע

 ץוח ,טראוו ןופ ןיז ןלופ ןיא קסוטלופ ןיא ןבעלסיוא טנעקעג

 ןופ ןעמוקעג ךאד ייז ןענעז טעברא רעשיגאגאדעפ רעייז ןופ

 ןקעטאילביב טימ טעטש עסיורג ןופ רעטנעצ־טעטיזרעווינוא

 טאטש ןיא ןענופעג ךיז ןבאה לייט א רעבא .ןרעטאעט ןוא

 ־כיילג ןוא הבויח ףיוא ןענידראפ וצ ידכ סנטסאפ רערעל ףיוא

 ןעמאלפיד ערעייז ןכאמ ןוא םוידוטש םעד ןקידגע קיטייצ

 ףערט ךיא ןכלעוו ,ןיצידעמ ןופ ר״ד שטיוואכוראב ר״ד .ב .צ)

 .(ביבא־לת ןיא גאט וצ טנייה דאנ

 עזייב ,ראי 5—4 יד ןופ ךשמב רערעל עטלייצעג ץוחא

 שיטאפמיס רעייז ןעוועג עלא ןענעז ,רוטאנ רעד ןופ ןשטנעמ

 שטאכ ,גבוקיטפעשאב רעייז וצ ןבעגעגרעביא ןוא ׳ביל ןוא

 יד טלאצעגסיוא לאמראנ ןגירק טשינ טפא ץנאג ןגעלפ ייז

 טאה ,םעיצקעל עטאווירפ תחא ׳תוסנרפ עקיטייז ...עיסנעפ

 .טאהעג טשינ רענייק ךעלריטאנ

 ןראטקעריד ןוא סרערעל יד וצ ןעגנויצאב ערעזדנוא

 ןיא .סעיצקעל־לוש יד תעב ראנ "לעיציפא" ןעוועג ןענעז

 .שירבח רעמ ןעוועג רימ ןענעז טנעוו־לוש יד רעסיוא ןסיורד

 ,עיזאנמיג רעד ןיא ןטנווא ערעזדנוא ףיוא ןיוש טסעומש רעוו

 טסכעה קיטייצכיילג רעבא ,קיטרא־ץנאטסיד־ןגולפסיוא רעדא

 .לאיגעלאק

 םאוו ׳ךעלציפש" עטסברע ןייק טנאקאב טשינ ןענעז רימ

 ןעוועג זיא םע יוו ,רערעל ערעזדנוא טכאמעג ןבאה ןלאז רימ

 עניילק זא ,ךעלריטאנ .םעיזאנמיג ערעדנא ןיא ןעמונעגנא

 םתס ,גנוניישרעד עכעלגעט־גאט א ןעוועג ןענעז ׳ךעלציפש"

 רערעל ןופ ןטייז עכאווש יד ןצונסיוא ןגעלפ רימ •סדנוק השעמ

 עלעוטנעווע ענייז וצ ןעיירעפיטש ערעזדנוא טסאפעגוצ ןוא

 .ןרעלעפ־עקיטסייג־רעדא עכעלרעפרעק

 עכלעוו ,רערעל יד ןענעכערסיוא אד ןווורפ לעוו ךיא

 המישר יד טעוו רעכיז .ןראי־לוש עניימ תעב טנרעלעג ןבאה

 ייב גנוקידלושטנא טעב ךיא ןוא ,עטעלפמאק ןייק ןייז טשינ

 .ןסעגראפ ייז באה׳כ סאוו יד

 ,ןאמפיל :ריפ ןעוועג ןענעז ,טגאזעג יוו ,ןראטקעריד

 .םעצניד ןוא ןייטשנעראב ,לעקניפ

 ןופ רעטסעווש עטסגניי יד) ךאלב אנינ :םנירערעל

 ־געמולב־ךאלב דוד ,טנעדיזערפ־טאטש רעביבא־לת םענעזעוועג

 .לעגיפשסואה־םאלרימ ,לעפא ,טראפאפאר ,קאבאק ,(דלעפ

 תוינשמ ,עטכישעג עשידיי ,ך״נת ,שיערבעה ןופ רערעל

 ,ראילאקאב ,רפש ,יקסוואסאק ,ןרעפלאה ,טיווקנעזאר .*.א.א
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 (קעטעימ) ןאמרעבליז יכדרמ



 עיזאנמיג עשידיי יד

 — תיתלשממ היסנמיג
 םידימלת עשידיי עפורג א

 עיזאנמיג רעשיליופ ־שד ןיא

 טאלראקש הרומה

 — תידוהיה היסנמיגב תודימ
 עיזאנמיג רעשידיי רעד ןופ סנ•

 עיזאנמיג עשידיי
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 ע י ז א נ מ י ג עשידיי יד

 ז
 עיזאנמיג רעש־ידיי רעד ןופ סאלק א
 1923 ,רעיגיט ,פ ןירעיצרעד רעד טימ

 רקצ1כנ1וו אביקע
 י״ע רסאנ .ןמש־ןב להנמ) .ריעב הרומ
 רטפנ ."הנגה״ה קשנ טפשמב םילגנאה

 .(לארשיב

 ,יקסבוזוק .א
 תירבעל הרומו ךנחמ

 >1 עיזאנמיג עשידיי
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 1,ק ע ט ע י מ ) ן א מ ר ע ב ל י ז יכדרמ

 רעדא דראבסארג ,יקסנאלפאק ,יקסוואלאטאפ ,טאלראקש

 .אדארבאקלעיוו

 ר״ד ׳אריפש טנעצאד :םידומיל עכעלטלעוו ןופ רערעל

 ,קאזיא ,שטאכושזב ׳שטיוואכאראב ר״ד ,רעמאה ,םאילרימ

 ןופ רערעל) עצפישזרקס ,(ןענכייצ ןופ רערעל) טרעכיוו

 .שיטקילעד ר״ד ,שטיווארוס ,(קיזומ

 טאהעג טאה רעכלעוו ,אקנאלבאי :ראטערקעס עיזאנמיג

 רעד ןופ םויק םער ןטלאהרעד םייב ןטסנידראפ עסיורג

 .עיזאנמיג

 ןירערעל יד ןפערט וצ ןזיוואב ךאנ ךיא באה לארשי ןיא

 .טקאטנאק ןרעטנענ א ןטלאהוצנא ריא טימ ןוא ל״ז ואלב אנינ

 עלעדייא ןא ןבילבראפ רעטייוו יז זיא ,קסוטלופ ןיא יוו יוזא

 עטסנעש םאר םלא קסוטלופ טנאמרעד טאה יז .יורפ עביל ןוא

 רעקסוטלופ ר עד ןופ עיפארגאטאפ עדעי .ןבעל ריא ןופ לטיפאק

 ראפ טראה .םוטקילייה א יוו ןעוועג ריא ייב זיא עיזאנמיג

 יז םאוו ,רעדליב עלא ןבעגעגרעביא רימ יז טאה טיוט ריא

 זיב ךאב ךיא ףערט ,ןראי עגנאל וצ םיא .טגאמראפ טאה

 ־אכאראב גיוודול ר״ד רערעל רעזדנוא ביבא־לת ןיא טנייה

 םילוח־תפוק ןיא ראטקאד רעכעלרעניא ןא זיא רע .שטיוו

 זיא רע דיוא •(םידבועה תורדתסה רעד ןופ עסאק ןקנארק)

 ןיוש באה דיא יוו .קסוטלופ ןופ תונורכז טימ טלופעגרעביא

 ךיצידעמ ןייז טכאמעג קסוטלופ ןיא רע טאה ,טנאמרעד

 .עיצאטרעזיד

* 

 דכיג רעשידיי רעד ןופ גנאגרעטנוא ןוא ןייטשטנא סאד

 ־לגנארעג רעד ןיא גניר רעבושח א זיא טאטש ןיא עיזאנ

 ־בלעז רעלאנאיצאנ ראפ קסוטלופ ןיא בושיי ןשידיי ןופ טייק

 ןופ לטיפאק רעכעלרעה א זיא םע .רוטלוק ןוא טייקידנעטש

 א ןופ עטכישעג יד זיא םע .רעיודסיוא ןוא ףמאק ןשידיי

 ־עג טקיטשרעד זיא עכלעוו עיצוטיטסניא םגנויצרעד רעסיורג

 .ןצארפש ריא ןופ ביוהנא ןיא דלאב ןראוו

 ־טנא ריא טייז ,עיזאנמיג עשידיי יד זיא ,טגאזעג יוו

 רעשיליופ רעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןראד א יוו ןעוועג ,גנוייטש

 יד .טרפב טפאשלעזעג רעשיליופ רעד ןופ ןוא ללכב טכאמ

 עטעוועדנופעגנייא ףיט א טנשריעג טאה טכאמ עשיליופ

 ־אטיוא זיא עכלעוו ,אווינ־ןרעל ןכיוה א ןופ עיזאנמיג עשיסור

 טלאטשנא ןרעל רעשהכולמ רעשיליופ א ןראוועג שיטאמ

 רעשיליופ רעד ןופ ןראוועג טקעדעג זיא טעשזדוב ןייז ןוא

 רעטרעדנוה ןוא עסיורג א ןעוועג זיא רעליש לאצ יד .הנידמ

 לגנארעג רעד זיא ןגעקאד .םעידיסבוס ןופ ןסאנעג ןבאה ייז ןופ

 ןראוועג קסוטלופ ןיא עיזאנמיג רעשידיי רעד ןופ םויק ןראפ

 .גאט וצ גאט ןופ רערעווש

 םוש ןייק ןופ ןעמוקעג טשינ ןענעז סעידיסבוס םוש ןייק

 עלא ןיא טקירדעג טאה גנוריגער עשיליופ טלאמעד יד .דצ

 .טכאמראפ עיזאנמיג יד טאה יז זיב ,ןטכיזניה

 עשידיי יד ןופ לייט א ביוא :ןרעוו טנאמרעד אד לאז ןוא

 רעד ראפ שינעדנעטשראפ ןייק טאהעג טשינ ןבאה ןרעטלע

 ־עג ןבאה ןוא לושלטימ רעשידיי א ןופ טייקיטכיוו רעסיורג

 ןעמ טאה ,עיזאנמיג רעשיליופ רעד ןיא רעדניק ערעייז טקיש

 ןקיליב ןוא גנויצרעד ,גנודליב בילוצ ראב טשינ ןוטעג םאד

 ןלעוו רעדניק יד זא גנונעפאה רעד טימ ראב ,לאצפא־לוש

 .ןבעל ןיא עיציזאפ עקירעהעג א ןעמענראפ ןענעק רעטעפש

 עלעסיב םאד ךיוא .עיזאנמיג עשיליופ א ןופ ןטנעוולאסבא םלא

 ־עג אד טאה ןליפעג־עיצאלימיסא עטסופ ןוא הוואג עקיליב

 ־רעד עיזאנמיג עשידיי יד טאה ךאד .לאר עסיורג א טליפש

 ןוא רעטשרע רעד ןעוועג ןוא תוחילש עקיטכיוו א טליפ

 רעטרעדבוה ראפ רעטנעצ רוטלוק רעסיורג רעטצעל רעד

 םיא קנאד א ראב םאוו ,קסוטלופ ןיא עכעלטנעגוי עשידיי

 .ןסיוו ןוא גנודליב ןגארקעג ייז ןבאה

 ־הנוק קסוטלופ ךיז טאה עיזאנמיג רעשידיי רעד קנאד א

 ןילבול ,עוואלמ ,עשזמאל ןופ זיירקמוא םעניא ןעוועג םש

 ןייק ןוא ,סעיזאנמיג עשידיי ןעוועג ןענעז׳ס ווו ,עשראוו ןוא

 עטנעאנ ןופ ראנ טשינ םידימלת ןעמוק ןגעלפ קסוטלופ

 םע ווו העטרע ןופ ךיוא ,ערעטייוו ןופ ךיוא ראנ תומוקמ

 .ןלושלטימ עשידיי ןעוועג ןענעז

* 

 טכאמראפ זיא ןראי רעקיצנאווצ יד ןופ ביוהנא ןיא

 עפאנק טימ ןוא קסוטלופ ןיא עיזאנמיג עשידיי יד ןראוועג

 רעשידיי רעד ןראוועג טעטכינראפ זיא רעטעפש ראי קיצנאווצ

 זיא׳ס ןוא סרעכערבראפ עשיצאנ יד ךרוד קסוטלופ ןיא בושיי

 קסוטלופ טאטש עשידיי יד דרע רעד ןופ ןראוועג טקעמעגפא

 עקיטסייג עריא טימ ,םעיצוטיטסניא עלערוטלוק עריא עלא טימ

 ערעזדנוא ןופ ןשינעכעדעג יד רעבא .ןטרעוו עלעירעטאמ ןוא

 עיזאנמיג רעשידיי רעד ןיא ןראי־לוש עזאלגראז ןוא עכעלקילג

 ןלעוו םרעיצרעד ערעזדנוא ןופ ןטלאטשעג עביל יד ןוא

 ןרעביא טגאטייוו םאוו ,ןורכז רעזדנוא ןיא ןביילבראפ קידנעטש

 .טאטשמייה רעזדנוא ןופ םוקמוא
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 יקסוואדאינש יבצ רזעילא

 תוליפת יתב

 יוו ׳טאה קסוטלופ ןיא תוליפת־יתב ענעדישראפ יד ןופ

 לוש עשיטאטש יד ץאלפ ןטשרע םעד ןעמונראפ ,ךעלנייוועג

 רעמוז ןענעוואד טגעלפ׳מ ווו ,שרדמה־תיב סאד ריא דאנ ןוא

 רעד םלא טנידעג שרדמה־תיב םאד טאה לאמא .רעטביוו ןוא

 םירוחב עשיטאטש ווו ,טאטש ןיא רעטנעצ־הרות רעקיצנייא

 טנרעלעג ןוא טעמכ ןשיט עלא ייב טצעזעגסיוא ןעוועג ןענעז

 ןוא ןסקאוועגסיוא ךאנרעד ןענעז ייז ןופ לייט א .הלילו םמוי

 ברה :יוו םיטחוש רעדא םינבר ןופ םעלעטש וליפא ןעמונראפ

 ןעמונעג טאה רעכלעוו ,(ןוז סנייד השמ עקלאומש) םולב השמ

 ,ןוז םהארוה־הרומ םעד עטנ־השמ ;שטשאמאז ןיא תונבר םאד

 ־םיזקע דיוא טאה םע .דנא״א (עשראוו ייב) וואכארג ןיא בר

 .םירוחב עקיזאד יד ראפ קעטאילביברדרות עכייר א רעייז טריט

 זייווכעלסיב הרות־־םוקמ־טפיוה רעד ךיז טאה רעטעפש

 טאה שרדמה־תיב ןיא ןוא לביטש רערעג ןיא ןגארטעגרעביא

 עסיוועג ךיא קנעדעג דאד .רעקיצניוו טגרעלעג ןיוש ןעמ

 ־תיב ןיא ןענרעל םאד ןעוועג ךישממ ןבאה עכלעוו ,םירוחב

 ־םיוא םלא טאטש ןיא ןראוועג טמיראב ןענעז ןוא שרדמה

 סעשינייב לאקזחי) ןהאק םוחנ־ןתנ :יוו םידמול עטנכייצעג

 ריאמ־לאיחי ןוא (ןוז םרעקעב לאלצב) ןאמלוב ,דמלש ,(זיז

 עלא ןבאה ייז .(רעדורב סגרעבנעזאר לדניז) גרעבנעזאר

 ףיוא טריטאדידנאק ןוא הרות־ילעב עסיורג ראפ טמשעג

 .םעלעטש עשינבר

 רערעג םאד טאה ךעלביטש־םידיסח רעקסוטלופ עלא ןופ

 טריפורג ךיז ןבאה טראד .ןא־ןביוא םעד ןעמונראפ לביטש

 ןיא ייס ,לאצ ןיא ייס טאטש רעד ןופ "אנמשו אתלס" יד

 םיקסוע ןוא רעוט־ללכ ךיז ןופ ןבעגעגסיורא ןוא טעטילאווק

 רערעג ןיא .וו״זאא רענעמטאר ,םערעזאד :יוו ריעה יכרצב

 ךיא .גאטייב 12 זיב ירפראכ ןופ טנוואדעג ןעמ טאה לביטש

 טכאמעג םבר םעד ףסוי־השמ ׳ר טאה גאטייב 12 יוו קנעדעג

 ־גטכורפ החמש־ךורב ׳ר עבלעז םאד ;ןענוואד םוצ תונכה ענייז

 ןוא קירוצ ןוא ןיה קידנענאפש ,טחומעג ךיז טאה סאוו ,םיוב

 ."טנראפ ןופ" תוליפת יד וצ טיירגעג טשרע ריז

 לביטש רערעג םאד זיא ׳דאנ טייצ ןיימ ןיא .םנטצעל

 סאד ;שרדמה־תיב רעד לאמא סאוו ,סאד ןיטולחל ןראוועג

 ןוא גאט .ךענרעל ןוא ןציז" וצ םירוחב ראפ טרא עקיצנייא

 ,םידיסח טימ ןעוועג לופ לביטש סאד זיא ,ןגאז ןעמ ןאק ,טכאנ

 ,ןיירא לביטש ןיא ןעמוקעג זיא ץלא .םיללפתמ ןוא רענרעל

 ;ןעמארק ערעייז טכאמראפ ןבאה ייז ראנ יוו םיתב־ילעב וליפא

 ןעמעראווסיוא טוג ריז ןעמ טגעלפ ןרעטניוו יד ןיא רעדנוזאב

 ןרירפ גאט ןצנאג א דאנ ןוויוא ןטצייהעגסיוא םייב רענייב יד

 קיטילאפ ןיא סעומש א סגעוונייא ראפ ןריפראפ ,לבלעוועג ןיא

 ןיב יוו קנעדעג ריא •ארמג לטעלב א ןפאכניירא ריוא ןוא

 *לביטש יד טצעזאב ןרעוו ךעלגעט־גאט ןגעלפ בירעמל החנמ

 קידנעטש טראד ןגעלפ עכלעוו ,םירוחב יד ןופ ץוחא ,ןשיט

 .םיתב־ילעב ןופ ריוא — ןענרעל

 ייב יד ןופ דליב םאד קידעבעל רימ ראפ דאנ טייטש םע

 רעד ןופ) עשטלארשי ׳ר :יוו רענרעל עטצעזעגמורא־ןשיט

 *ליז ןוא לטיה םענעטעמאס ןסיורג םעד טימ (קירבאפ קיסע

 ןוא םידמול עטסערג יד ןופ רענייא ,דראב רעסייוו רענרעב

 םעד ייב רעציז־שיט א ,טאטש ןיא ןטייקכעלנעזרעפ עטסנעש

 לדנעמ ;יול והימרידדשמ ;רענאשזור לדנעמ ;ןיבר רערעג

 ־גייטש השמ ;םואבנירג השמ־םהרבא ;בייל יטאמ ;רעשזדאל

 ןאמרעגנוי א ,ץכ םלושמ ;ןייטשנטכיל החמש־לאומש ;גרעב

 .א״א ןדמל א

 השמ־םהרבא הוד :םמעדייא־״טסעק״ ,טייל עגנוי יד ןופ

 ,המלש־דוד ;(ןוז סבר רעצלישאנסארק) םעדייא סמואבנירג

 ;(עשראוו ןיא טחוש ןראוועג רעטעפש) םעדייא סוהימרי־השמ

 .א״א סלקעי־השמ לבייל ;םעדייא סשרעה־םולש ,המלש־םחי-ב

 ־םעטאמ ,קינרעיוו םייח :םירוחב־לביטש ערעטלע יד ןופ

 ;םימש־ארי ןוא דימתמ רעסיורג א ,ןוז םדמלמ םעד םניב

 רעכלעוו ,ןוז םרעשיפ םעד ןועמש ,שטיוואבמעדאפ רעזייל־ןרהא

 ךאנ ,רעדייל זיא ןוא רעגאז־רועיש רעטשרע ןיימ ןעוועג זיא

 ףסוי־השמ ;ןאשזור ןיא ןראוועג ןעקנורטרעד הנותח ןייז

 ןענאמרעד ראנ דיא לעוו ערעגניי יד ןופ .א״א גרעבנעדניל

 לשרעה ;ןטארגמיוב בייל־בקעי ;עזאשזב ריאמ :עכעלטע

 רעד ןוא שטיוואכמיס שרעה־לאומש ;יול לשרעח ;גרעבנייטש

 .תורוש יד ןופ רעביירש

 *ראפ דיז טימ טאה לביטש רערעג םאד סאוו ץוחא



 ק ם ד ו א ד א י נ ש יבצ רזעילא

 ןגעלפ ,טאטש ןיא הליפתו הרות םוקמ־טפיוה א טלעטשעג

 ־שאר תודועס ,תודיסח ךיוא ןעווארפ טיילעגנוי יד טראד

 הביבס עמעראוו א םלא טנידעג ךיוא טאה סע .ג״דא שדוח

 עגנוי רעדא םירוחב יד ראפ זיולב ראנ טשינ ,עדמערפ ראפ

 ןעמוקעגנא זיא רעייגסופ רעמירא ןא ןעוו .לביטש םענופ טייל

 רערעג סאד ןעוועג םערדא רעטשרע ןייז זיא ,טאטש ןיא

 א ןקיטכענוצרעביא ץאלפ א ןעניפעג רע טאה אד .לביטש

 ךיוא רע טאה ,ןוגה־חרוא ןא ןעוועג זיא םע ןעוו ןוא טבאנ

 ץא תיבה־לעב ןשיטאטש א ייב גאטימ א ןסעוצפא ןעמוקאב

 א ןעוועג זיא םע) ענעשעק ןיא טלעג סעפע דאנ וצרעד

 ןריסאקיייא ןגעלפ סאוו ,םירוחב יד ייב עסאק עלעיצעפס

 .(קעווצ םעד ראפ םיללפתמ יד ייב תובדנ עבעלטנכעוו

 ,1914 ןיא ,גירק־טלעוו ןטשרע םעד ןופ ךורבסיוא ןטימ

 רעשישטייד רעד ןופ גנאפנא ןטימ .ןראוועג טרעטשעצ ץלא זיא

 .עימעדיפע־םופיט ערעווש א ןכארבעגסיוא זיא עיצאפאקא

 ,ראפרעד ןייז ןאק .לביטש רערענ ןיפ ןביוהעגנא דיז טאה םע

 ענעפאלעגנא ,עזאלמייה טימ ןעוועג טקאפעגנא זיא׳ס םאוו

 ־אנסארק ,ץינעשימ ,לעשזראכ :ךעלטעטש עקימורא יד ןופ

 עימעדיפע רעד ןופ תונברק עטשרע יד .א״א ןאשזור ,ץלעיש

 רערענ ןופ טייל עגנוי יד ןוא םירוחב יד ןעוועג עקאט ןענעז

 ךס א רעייז ןלאפעג ןענעז םיתב־ילעב יד ןופ ךיוא .לביטש

 ףליה עשיניצידעמ ןעמענ וצ ןטימעגסיוא טאה׳מ .תונברק

 רעד ןדלעמ ךיילג טזומעג טאה רעכלעוו ,ראטקאד א ייב

 ןדנובראפ ןעוועג זיא םאד ןוא •לאפ אזא ןופ טכאמ־טאטש

 רעקנארק רעדעי םעכלעוו ראפ ,לאטיפש ןיא ןריפרעביא טימ

 טראד לייוו ,טאהעג ארומ קראטש ןבאה עקיבוטש ענייז ןוא

 .ןלאפ־טיוט ךס א ןעוועג ןענעז

 ־קאראכ רעייז א ןעמוקעגראפ טייצ רענעי ןיא זיא בגא

 ןענופעג ךיז טאה עזאלמייה יד ןשיווצ :לאפ רעשיטסירעט

 ןזאלראפ טזומעג טאה רעכלעוו ,וואנאי לטעטש םענופ דיי א

 רערענ ןיא ןסעזעג קידנעטש זיא רע .ןטכאלש יד בילוצ םייה יד

 ןעמונראפ ךיז רע טאה וואנאי ןיא .םירוחב יד טימ לביטש

 ןוא יירעכאמרעגייז ,יירעטקאד טימ :םעיסעפארפ 3 טימ

 ןעמ ןעוו ,עימעדיפע־םופיט רעד ןופ דחבסיוא ןטימ .תודמלמ

 תילב ןעמ טאה ,ראטקאד א וצ ןדנעוו וצ ריז ןטימעגסיוא טאה

 טגעלפ רע .אפור םלא דיי םעד טימ ןצונאב דיז ןעמונעג הרירב

 זיא׳ס .ןעמונעגנא םע ןבאה ןקייטפא יד ןוא ןטפעצער ןביירש

 טזומעג םיא ןעמ טאה ,ןעמוקאב וצ םיא ידכ זא ,ןעגנאגרעד

 זיא קסוטלופ ןיא .ייר רעד ןיא ןטראוו ןוא רעירפ ןלעטשאב

 טרירוגיפ טאה רעכלעוו ,שטיוואקסאי דורב ,רעשדלעפ א ןעוועג

 וליפא ראנ ,ןדיי ייב זיולב ראנ טשינ ,החמומ םלא טאטש ןיא

 טאה ,טנערוקנאק םעיינ םעד ןופ קידנרעווריווועג .ןטסירק ייב

 טאה ראטקאד־זיירק רעד .טכאמ רעד םעד ןגעוו ןדלאמעג רע

 עשיניצידעמ טלעטשעג םיא ןוא דיז וצ ןדיי םעד ןפורעג ךיילג

 ץלא ףיוא ,החלצה ןייז וצ ,טסווועג דארג טאה רעד .ןגארפ

 ראטקאד־זיירק רעד םיא טאה ןא טלאמעד ןופ .ןרעפטנע וצ

 ־ראפ .עקנארק ןכוזאב וצ ףיוא שינעביולרעד א ןבעגעג

 וצ םיא טימ ןביוהעגנא דיז ןבאה טאטש ןופ ןטכיש ענעדיש

 עשיניצידעמ ענעדישראפ ייב טארטסיגאמ רעד ריוא ןוא ןצונאב

 רעביירש רעד זיא ,בגא .המודכו ןקאפ ןלעטש :יוו סעיצקא

 ־כרוד ןבאה עכלעוו ,עטשרע יד ןופ ןעוועג תורוש יד ןופ

 ןייז ןאד ןראלראפ ןוא טייקנארק עשימעדיפע יד טכאמעג

 .רעטומ

 טרעטשעצ ,ריז טייטשראפ ,ןבאה ןשינעעשעג עקיזאד יד

 םעניא ריוא יוו טאטש רעד ןופ גנאג־םנבעל ןלאמראנ םעד

 יד ריז ןבאה רעטעפש טייצ א טימ רעבא .לביטש רערענ

 ןעמוקעג ןענעז םע .ןדראוצנייא קירוצ ןביוהעגנא םינינע

 א ,רענאשזור רתלא :יוו ,עזאלמייה יד ןופ םירוחב עכעלטע

 לאלצב ןופ םעדייא רעד — רעטעפש) הרותב ןיוצמ רוחב

 הבישי רעשזמאל ןופ דימלת א ,רעבמעראז המלש ןוא (רעקעב

 ־תבש א ןפאשעג ןבאה ןוא א״א תמשנ רעשירעוט־ללכ א טימ

 ־טלאמעד םעד בילוצ •םיחרוא עדמערפ ראפ לביטש ןיא ריק

 דעלגעממוא זיא ,עיצאפוקא רעשישטייד רעד ייב בצמ ןקיד

 ףיוא חרוא ןא םייה רעד ןיא ׳דעלנייוועג יוו ׳ןעגנערב וצ ןעוועג

 .לביטש ןיא טכאקעג ןסע םאד רעבירעד ןעמ טאה .תבש

 רוד רעגנוי רעיינ א ןסקאוועגרעטנוא זיא טייצ רעד טימ

 יד ןענאמרעד וצ יאדכ■ זיא םע עכלעוו ןופ םירוחב־לביטש ןופ

 ,רעווארגנעוו קחצי ,רעוואפמעטסעינ באז־ריאמ :יוו עטסטלוב

 לאגעס השמ ברה ,ץריוועגנייר עשטלארשי ,שונאי לקעי

 .טאלבטאר ףסוי ןוא (עקירעמא ןיא טנייה)

 ־ראפ טאה דעלביטש־םידיסח יד ןופ ץאלפ ןטייווצ םעד

 ־ראפ דיז טימ טאה םאוו ,לביטש רעקצאווטא סאד ןעמונ

 ,טאהעג ןרענ טשינ ןבאה ייז .טלעוו ענעסאלשראפ א טלעטשעג

 רעקצאווטא ןיא .םידיסח עדמערפ ןעמוקניירא ייז וצ ןלאז םע זא

 השעמ ישנא ,םיריבג ענעעזעגנא ןעוועג ריוא ןענעז לביטש

 .ץיפש רעד ןיא עשייפ ׳ר הארוה־הרומ םעד טימ

 יד םאוו ,דובכה תארי םעד ןביירשאב וצ טשינ זיא םע

 ןקיזאד םעד ראפ ןזיוועגסיורא ןבאה םידיסח רעקצאווטא

 ןקיטסייג םעד ראפ ןטלאהעג ןבאה ייז ןכלעוו ,הארוה־הרומ

 ,דראב עסייוו עגנאל א טימ ןקז א ,רע .לביטש םענופ גיהנמ

 ןופ דאנ דיסח רעסיורג א ןוא בר רעוואלסינאטס רענעזעוועג

 ןופ ןכעלטיא ףיוא העפשה ןייז טאהעג טאה — ןיבר ןטלא

 .ןדעי ייב טייקינעטרעטנוא ןוא טפאשביל ןפורעגסיורא ןוא ייז

 ־םוי .םיתבש ןעמוקנעמאזוצ םידיסח יד ריז ןגעלפ םיא ייב
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 לוש רעקסוטלופ עסיורג יד

 .ץנעט ןוא גנאזעג ,תודיסח ןיא ןעגנערבראפ ןוא םיבוש

 םהרבא :ןעוועג ןענעז םידיסח רעקצאווטא ענעעזעגנא יד

 םעטנ; ועקצאכנאוו יכדרמ־םהרבא ,יקסנימאק עטנ ׳יקסנימאק

 ־געזאר גילעז ,גרעבנעזאר ףלוו־ןמחנ ,ץנימ לדנעמ ,(םעדייא

 ףסוי־םהרבא ,גרעגנעזאר עקלארשי ,(ןוז םפלאוו ןמחנ) גרעב

 יד ןוא םיריבג יד ןעוועג ןענעז ייז — ,םורב לקאי ׳ןאמכאה

 שכאמעג לטבמ לביטש ןיא ןבאה עכלעוו ,לביטש ןופ ןדיי ענייש

 ...תודיסח ןבילוצ שי ןכעלנעזרעפ רעייז

 ןבאה עכלעוו ,םידיסח רענימיזדאר ןעוועג ךיוא ןענעז סע

 סאוו ,ןארפאש השמ ןופ שרדמה־תיב ןיא טנוואדעג רעי*פ

 א ןראוועג ןפאשעג זיא רעטעפש .ךיז ייב טנדראעגנייא טאה

 ןוא ןעוועג חילצמ קראטש טאה םאוו לביטש רענימיזדאר

 רעד ןופ םיללפתמ ךס א ראפ רעטנעצ־ןוואד א ןראוועג

 .טנגעגמוא

 ןעמוקנעמאזוצ ךיז ןעמ טגעלפ ,לביטש רערעדנאסקעלא ןיא

 לאצ רעניילק א טנוואדעג טראד טאה׳ס ןוא םיתבש יד ןיא ראנ

 .םידיסח

 ־עשמא ןיא ןעוועג ריוא זיא םיללפתמ לאצ רעניילק א

 יד ןיא זיולב טנוואדעג ןעמ טאה אד ריוא ןוא לביטש רעוואנ

 •םיבוט־םוי ןוא םיתבש

 ןענוואד ראנ ןעמ טגעלפ לביטש רעוואלאקאס ןיא ךיוא

 ייז רעבא ,רענוואד לאצ רעניילק רעד בילוצ םיתבש יד ןיא

 םירפא יוו םידיסח עכייר ענעעזעגנא רעייז טגאמראפ ןבאה

 קחצי ,דנאלדירפ ןועמש ,(םעדייא רעקסנימאק םהרבא) קינלעצ

 .א״א דנאלדירפ

 רעוואלאקאס םעד ןיא זא ןענאמרעד וצ טרעוו זיא םע

 ןעמאנ ןטימ דיסח רערעטלע ןא טבעלעג ואד טאה לביטש

 טימ .ץאלפ־ןיווו ןייז טאהעג טראד ןוא ,לודג ןדמל א ,עקשרעה

 רעטניוו ךיז רע טגעלפ םנפאקוצ עלעשיק א ןוא קאז־יורטש א

 ןכעלנייוועג א ףיוא — רעמוז ןוא ןוויוא םעד ייב ןטעבסיוא

 טאה תבש .לביטש ןיא ןעגנערב םיא ןעמ טגעלפ ןסע .קנאב

 רע טגעלפ םיבוט־םוי יד .דנאלדירפ קחצי ייב ןסעגעג רע

 דיי רעקיזאד רעד טא .ץבר רעוואלאקאס םייב ןעגנערבראפ

 ,קנעדעג ךיא .לביטש ןיא גיהנמ רעקיטסייג רעד ןעוועג זיא

 א טימ טייצ עסיוועג א טנרעלעג לגניי םלא באה ךיא ןעוו

 ףיוא קידנגיל ,עקשרעה טגעלפ לביטש רעוואלאקאס ןיא רבח

 ןיא ,ןרעסעבסיוא זדנוא ,טלמירדעג טלאוו רע יוו ,קנאב רעד

 זדנוא ,טנרעלעג ןבאה טשינ ןלאז רימ תכסמ א ראפ םאוו

 העווש א רעדא ארמג רעד ןיא טרא ןראלקמוא ןא ןייז ריבסמ

 טסווועג ןוא ם״ש ןיא יקב רעסיורג א ןעוועג זיא רע .תופסות

 .ןענרעל ןופ לעטש רעדעי הפ־לעב

 רעוועשראוו רעד ףיוא שרדמה־תיב א ןעוועג דיוא זיא׳ס

 ייב שרדמה־תיב א ןוא לביטש "םידיסח־להק" א דיוא יוו ,סאג

 .תורבח ענעדישראפ ןופ םינינמ עטאווירפ ץוח ,ןד לטאמ

 ךעלביטש יד ןופ טראוו סטאג ןרעה טזאלעג ךיז טאה יוזא

 ק״ק יד ןראוועג בורח זיא סע זיב טאטש ןיא תוליפת־יתב ןוא

 .ןדיי עקידמימש־ארי עקידתומימת עריא טימ קסוטלופ

 ארבערס השמ

 לוש רעקסוזגלופ עסיורג יד

 האוועג טלעטשעגפיוא זיא לוש רעקסוטלופ עסיורג יד

 ןפיוא טנכייצעגנא ןראוועג זיא םע יוו ,(1864) ד״כרת ראי ןיא

 .גנאגנייראטפיוה םייב לוואט םענעראמראמ ןצראווש

 טימ טנכייצעגסיוא טשינ ויז טאה לוש רעקסוטלופ יד

 ךאפנייא ןוא טושפ ןעוועג זיא יז .יוב ןשינאטקעטיכרא ריא

 לגיצ עסיורג ןופ ,רעכיוה ,רעגנאל א .םיללפתמ עריא יוו

 ןופ קידעפושמ ךאד םענרעכעלב א טימ ,ןינב רעטרעיומעג

 ,ךאד םוצ טנעאנ רעיומ לייט רעטשרעביוא רעד ,ןטייז עדייב

 טימ טכעלייקראפ ןביוא ןופ ,רעטצנעפ עכעלגנעל טימ םורא

 ןטצינשעג ןטימ טנאוו חרזמ יד •ועלבייש עקיטנאק עטרילאק

 ןגעקטנא ףיוה־שרדמה־תיב ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא שדוק־ןורא

 ־־ברעמ יד .דאב־ץיווש ןוא הווקמ רעיינ ןוא רעטלא רעד

 י־ערגעג ויז טאה םאוו ,ףיוה־לוש ןיא ןענופעג ךיז טאה טנאוו

 רעמיטנגייא־לעטאה םענופ דאס ןוא רעיומ םעד טימ טצענ

 זיא טנאוו־ברעמ רעד ןופ ןטימ עמאס ןיא .יקסוואדנאוועל

 ףיוא ןטייז עריא עדייב ןופ ןוא ריט־לפאט עטיירב א ןעוועג

 טימ ןגיטש ענרעצליה טריפעג ןבאה םקניל ףיוא ןוא םטכער

 ךרוד עירעלאגךעיורפ רעד וצ ןענעלנא ענרעצליה עסיורג

 ווו



 אדבערס השמ

 טיובעגוצ ןעוועג ןענעז סאוו ,רעזייהרעדאפ עקידנסיורד ייווצ

 ךעיורפ יד .ןקאלשנביוט ייווצ יוו ןעזעגסיוא ןוא רעיומ םוצ

 ןופ פעק יד רעביא -לוש ןיא ןענופעג ןיוש ריז טאה עירעלאג

 .םיללפתמ יד

 ־גנאגסיורא רעטלפאט רעד ןבענ טנאוו־םורד רעד ייב

 םישנ־תרזע עסיורג עטרעיומעג א טיובעגוצ ןעוועג זיא ריט

 טימ ןוא ןטייז יירד ןופ סרעטצנעפ־עיצענעוו עקיטכיל טימ

 ןטארק ענרעזייא טימ ךעלרעטצגעפ עטיירב עטקאהעגסיוא

 םעד ןדעה ןענאק ןלאז ןעיורפ יד ידכ ,ןיידא לוש רעד ןיא

 .הליפת־לעב

 רעטנעצ ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא טנאוו־טנארפ עקידנופצ יד

 ןפורעג יז טאה ןעמ יוו רעדא ,םאג רעקסראילטאק רעד ןופ

 גנאגניירא רענדאראפ רעד ןעוועג זיא םע ווו ,"סאג־לוש" יד

 םעד זיב לקניוו ןקידברעמ־ןופצ םעד ןופ .זיוה־סטאג ןיא

 ,רענרעצליה א ןגיוצעג ךיז טאה ןיקסוואדנאוועל ןופ רעיומ

 זיא ןטימ ןיא .גנעל יד רעטעמ 20 םודא ,ןאקראפ רעכיוה

 דימת זיא םאוו ,רעיוט רעטיירב רעקילייט־ייווצ א ןעוועג

 ןגעלפ ךעלגניי־רדח יד .םאלש א ףיוא טכאמראפ ןעוועג

 ןקידתובחר םעד ןיא ןליפש ןוא םיא ךרוד ץועטעלקרעבירא

 ־ליה יד ףיוא ־ןיז ןפאכפיורא רעדא ,"טנאלאפ" ןיא ףיוהלוש

 ןוא לושרעבייוו רעד ןיא טריפעג ןבאה עכלעוו ,פערט ענרעצ

 ןקידייל םעניא ןעגנולקעגפא ןבאה למוט ןוא ןעיירשעג ערעייז

 .ןלאז יד ןופ ללח

 וצ סאג רעד ןופ טריפעג ןבאה ןגיטש ענרענייטש יירד

 ־עגוצ ןעוועג ןענעז סאוו ,ןריט־גנאגניירא עניורב ייווצ יד

 עדייב ןופ ,ןסיורד ןיא .ןטנעמאנרא ענעדישראפ טימ טצינש

 ־צנעפ עקיטנאקריפ ןענופעג דיז ןבאה גנאגניירא םענופ ןטייז

 ןייש טצראטשעגסיורא ןבאה ריט רעד ןוא ייז ןשיווצ ןוא רעט

 רעביא .ןרעטמאל ןעגנעהוצפיוא סרעגנעה ענרעזייא עטרימראפ

 רעצראווש ד״א רעד טרעיומעגנייא ןעוועג זיא גנאגניירא םעד

 םעד ןופ ןלעטשפיוא ןופ עטאד רעד טימ לוואט רענראמראמ

 רעטצנעפ רעקידכעלייק ,רעסיורג א וצפיורא ןוא תסנכה־תיב

 דוד־ןגמ א טעדליבעג ןבאה םאוו ,ךעלבייש עטרילאק טימ

 ץיפש םייב ,םרעטצנעפ עכעלגנעל ןטייז ענייז עדייב ןופ ןוא

 א םעלא םעד רעביא .ךעלבייש עטרילאק י טימ טכעלייקראפ

 רעד רעביא ןגיוצעג ךיז טאה סאוו ,זינראק רעקיטנאקיירד

 ובוט המ" טפירשפיוא רעד טימ טנארפ םענופ טיירב רעצנאג

 ."בקעי ךילהא

 .שילאפ ןברוד לוש רעד ןיא ןעמ זיא ןעגנאגעגניירא

 ןטייז יירד ןופ לכיה םענופ טצענערגעגפא ןעוועג זיא רעכלעוו

 ־רעדנאנופ טנעקעג טאה ןעמ עכלעוו ,ןריט־ןביוש עלאמש טימ

 ־ראפ .עינאמראה א ןופ םראפ רעד ןיא ןלעטשפיונוצ ןוא ןקור

 .ענאטלא ןא יוו ןעזעגסיוא שילאפ רעד טאה טייהרעטכאמ

 ,פערט יירד ףיוא םיא ןופ טזאלעגפארא ךיז טאה ןעמ ןעוו

 קעווא ךיז טאה טאוו ,לאז םייב ןבילבעג ןייטש ןעמ זיא

 םאד ןוא לוש ןיא גנאגניירא רעד .רעטעמ קיסיירד זיב ןגיוצעג

 ףיורא גראב א ןפאשעג טאה זיוהרעדאפ םענופ דיז ןזאלפארא

 םער ןקיטכעראב ןענעק לאז ןעמ ידכ ,פארא גראב א ןיא

 ." ׳ה ךיתארק םיקמעממ תולעמה דיש" םיליהת ןיא קוספ

 פערט טכא ןופ ךיוה א ףיוא לאז־לוש ןופ רעטנעצ ןיא

 ,ןלייז עטצופעגוצ ריפ טימ רעמעלעב רעד ןענופעג ךיז טאה

 עצנאג יד ןטכיולאב טכיל־בלח עקידנענערב טימ ןבאה עכלעוו

 •גנומיטש עשיטסימ ,עכעלרעייפ א ןפאשעג ןוא לוש

 טיובעגנייא ןעוועג ןענעז טנאוו־ברעמ רעד סיואגנעל

 א ףיוא טקורעגפא ןטייווצ ןופ רענייא ,ןלייז עקיטנאקריפ

 ןעיורפ יד ןטלאהעגנא ןבאה עכלעוו ,רעטעמ 4 ןופ קחרמ

 ארבערס השמ :טנכייצעג — 1923 זיב לוש י־
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 לושרעקסוטלופ עהיורג יד

 ןצארפש עטקאטעג ענרעצליה טימ עטלעטשראפ א ,עירעלאג

 לגנאמ בילוצ .ךעלגנאהראפ עקיטכיזכרוד טימ ןעגנאהאב ןיא

 יפא ךעלרעי־ראי ןעמ טגעלפ ,םיארונדכימי יד ןיא טרא ןיא

 ןוא רעטערב טימ עירעלאג רעד רעטנוא לוש קיטש א ןעמיוצ

 .םישנ־תרזע ןא טראד ןענעדראנייא

 שדוקה־ןורא םוצ טריפעג ןבאה סאוו ךעלפערט יד ייב

 םייב ןענאטשעג גנאל ןראי זיא תכורפ ןטיור־ןשרעק ןטימ

 להומ ןוא טחוש־ןזח רעטצעשעג טאטש ןיא רעייז רעד דומע

 יירד ענייז טימ טלגנירעגמורא ,ל״ז שטיוואנארא לשרעה ׳ר

 טגעלפ טחוש לשרעה .םיררושמ עשיטאטש ןופ ראב א ןוא ןיז

 ,עמיטש ענייש ןייז ,תוליפת יד וצ םינוגנ לייט א ןסאפראפ

 ןעגנולקעג טאה ראב ןייז ןופ ןעמיטש יד טימ טשימעגסיוא

 טימ םיללפתמ יד ןופ רעצרעה יד טליפעגנא ןוא ללח ןרעביא

 .טאג ןיא ןביולג ןזאלצענערג ןוא טייקילייה ןופ ליפעג א

 םעד ןגיילוצנייא ןסאלשאב הליהק יד טאה 1923 ראי ןיא

 ףליהטימ רעד טימ ןוא עקסראילטאק ףיוא טאלפ םענרעצליה

 ןקיטכערפ א ןלעטשוצפיוא ןביוהעגנא ןדנאפ עשידנעלסיוא ןופ

 ־ביא ערעדנא ןוא "הרות ידוסי" רדח א ראפ ןינב ןטרעיומעג

 ןוא םידיסח ,גנורעקלעפאב עשידיי עצנאג יד .סעיצוטיטס

 רקיע רעד ,טלא ןוא גנוי ,עטרעלקעגפיוא ןוא םיאנק ,םידגנתמ

 טאה׳ס רעוו .טעברא רעד ןיא ןפראוועגניירא דיז ןבאה "ךמע"

 ןגיילוצוצ ןעוועג בדנתמ ךיז טאה׳ס דעוו ,טלעג טימ ןפלאהעג

 רעד ןיא לייטנא ןא ןעמונעג ןבאה םאנסיוא ןא עלא ,טנאה א

 ־פיוא ןראוועג זיא ראי א ןופ ףיולראפ ןיא .הווצמ רעסיורג

 טאה גנורעקלעפאב עשידיי יד ןכלעוו טימ ,ןיגב א טלעטשעג

 יד ןעמונעצ ןעמ טאה לוש ןיא קינייוועניא .טסיורגעג ךיז

 עטרעיומעג עקיטנאקריפ יד טגיילעגנייא ךיוא ,עירעלאג־ןעיורפ

 ןעמ טאה ןסיורד ןופ ,ןטלאהעגרעטנוא יז ןבאה סאוו ,ןלייז

 םנראג ענרעצליה יד טימ ךקאלשךביוט" יד ןפראוועגפארא

 ןראוועג טיובעגוצ ןענעז םע .טנאוודברעמ רעד םיואגנעל

 טלייטעגפא טאה ןעמ עכלעוו ,ןרעמיצ עטרעיומעג ,עסיורג

 ,ראדיראק ןקידרעטעמ־יירד ןטיירב א טימ טנאוו־לוש רעד ןופ

 א טיובעגפיוא ןראוועג זיא ייז רעביא .גנעגניירא ייווצ טימ

 ־םימי יד ףיוא ךיוא טרא גונעג טימ ,לוש־רעבייוו עקידתובחר

 ןעמענוצקעווא טפראדאב טשינ ןיוש טאה ןעמ זא יוזא ,םיארונ

 ןענעז לוש־רעבייוו רעד ןופ .םישנ־תרזע ןא ףיוא לוש קיטש א

 ־בעלייק־בלאה עסיורג ןראוועג טקאהעגסיוא ןיירא לוש ןיא

 ךיוא ,ןזח םענופ לוק םאד ןייגרעד לאז םע ידכ ,ןרעיוט עקיד

 עטיירב טימ ,פערט ענלעגיצ טימ ,גנעגסיורא ייווצ טימ

 .סאג רעד ןופ טנארפ ןיא ךיוא יוו ,ןיידא ףיוה ןיא רעטצנעפ

 יד טאה ,ןינב רעד ןראוועג טקידנעראפ זיא םע ןעוו

 תניל" יד ,לאקאל ןקידנעטש ריא ןעמוקאב הליהק עשידיי

 עטאווירפ ןיא ןרעגלאוו טפראדעג טשינ רעמ דיז טאה "קדצה

 לאקאל ןראפ םענייא ,ןרעמיצ ייווצ ןעמוקאב ןוא ןעגנוניווו

 רעמיצ ןייא ןיא .עיראלעצנאק רעד ראפ ןטייווצ םעד ןוא

 יד ןבענרעד ןוא םידיסח רעקסירט יד ןינמ רעייז טאהעג ןבאה

 ןעוועג ןיוש זיא ייז ייב .םיבצק יד ןופ "םירוחב תראפת הרבח"

 טרעהעגפיוא ןעמ טאה "יתיוש" םייב ,טרינימוליא ןרעדאמ
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 א ר ב ע ר ס השמ

 ןבאה םע ןוא לפענק םייב ןבעגעג יירד א ראנ ,טכיל ןדניצ וצ

 ןיא .ךעלפמעל עשירטקעלע עכעלגנעל טכא ןדנוצעגנא ךיז

 ׳ר טימ םידיסח רענאמוא יד טצעזאב ךיז ןבאה רעמיצ ןייא

 אקפעשז רעדירב יד ,םירפס רכימ לאיחי ׳ר ,רקנמ ףסוי השמ

 םענייש א ןעמוקאב ןבאה "לארשי תדוגא ילעופ" יד ריוא .א״א

 ־מאזראפ ,ןעגנוציז ראפ םענייא ,ןרעמיצ ייווצ ןופ לאקאל

 ראפ -ןרענעלק א ,ןטייווצ םעד ןוא ברע ירועש ןא ןעגנול

 ־נירגעג ךיז טאה סע ןעוו ןוא .קעטאילביב רעזעיגילער רעייז

 שאר רעד טאה ,"ףסוי־תיב" הבישי רסומ יד טאטש ןיא טעד

 ־רעמיצ־ייווצ א ןעמוקאב דנאפלעה קחצי ׳ר ג״הרה הבישי

 ןוא הליהק ר עד ןופ לאקאל ןרעביא ,החפישמ ןייז ראפ גנוניווו

 .ךעלגניי־רדח יד שליפשעגסיוא ןבאה ןטסעב םוצ .י״גאפ יד

 רעביא ןפראוועצ ןעוועג םירדח יד ןנעעז טלאמעד זיב ביוא

 ןענעז ,םידמלמ יד ןופ ןעגנוניווו עטאווירפ יד ןיא ,טאטש רעד

 םעיינ םעד ןיא טרירטנעצנאק ןראוועג םירדח עלא טציא

 טימ רעמיצ ןקידתובחר א ןעמוקאב טאה דמלמ רעדעי .רעיומ

 טימ ןוא גנוטכיילאב רעשירטקעלע טימ ,קנעב ןוא ןשיט

 .ןעגנוטכירנייא עשינעיגיה

 רעד ןופ טנארפ רעד ןראוועג טשירפעגפיוא ריוא זיא םע

 טאה רעכלעוו ,ץראווש בייל ,ה רעילומ ןשידיי םעד ךרוד לוש

 יד ןופ קסוטליפ ןיא ןבילבראפ זיא ןוא קסניפ ןופ טמאטשעג

 ךורבסיוא םייב טאטש ןיא טראפשעגנא ןבאה עכלעוו ,םיטילפ

 רעקסניפ רעד .1914 ראי ןיא המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ

 געט עצנאג ןוא ךאפ ןייז ןיא רעלטסניק א ןעוועג זיא רעילומ

 א יוו ,הנווכ טימ ןוא עינאוואטשור רעד ףיוא ןענאטשעג

 א טצירקעגסיוא ,תויתוא ענבארד יד ןביירש םייב רפוס

 .סאג־לוש יד שניישאב טאה סאוו ,טנארפ־לוש ןלופטכארפ

 א טרימראפסיוא רע טאה רעטצנעפ ןקידכעלייק םעד םורא

 ,דוד־ןגמ םעד םורא עבלעז םאד ,רעטעלב־ןטרימ ןופ ץנארק

 רעד ןעיו עטאד יד ,ד״פרת תויתוא יד טכאמעג טלוב ךיוא

 .טקידנעראפ ןראוועג ןענעז טנאמער־לוש ןטימ ןינב

 'טאק רעד ףיוא לוש יד ןענאטשעג זיא שצופעגסיוא

 רעשידיי רעקסוטלופ רעד ןופ ץלאטש יד ,סאג רעקסראיל

 יד ןיא טלגיפשעג ךיז טאה ןוז יד ןעוו ןוא .גנורעקלעפאב

 רעביא ןלאפעג ןיישפא רעד זיא ,ךעלבייש־לוש עטרילאק

 ןענעז םע ווו ,רעטצנעפ עטלארפעגפיוא ןוא רעזייה עשידיי

 יד ףיוא ןלירב עקידנטייר ןוא דרעב עסייוו טימ ןדיי ןסעזעג

 ־גגעקטנא ןוא םירודס ענעפא ייב ךיז טלקאשעגוצ ,רעזענ

 ...םיליהת ןופ ךעלטיפאק לוש רעד טקישעג

 ׳ופעג ךיז טאה לוש רעד ןופ לקניוו ןקידחרזמ־ןופצ םייב

 עקידנענערב ייב ווו ,ףיוה־שרדמה־תיב ןיא גנאגניירא רעד ןענ

 סקניל .הנבל יד ןייז שדחמ םיללפתמ ענייז ןגעלפ טכיל־בלח

 רעטלא רעד ןופ ןינב רעד ןענאטשעג זיא גנאגניירא םעד ןופ

 טנאוודדווקמ רעד ייב .דאב־ץיווש רעד טימ הווקמ רעיינ ןוא

 ןסיורג א טימ םענורב רעפיט א ןענופעג ךיז טאה ףיוה ןיא

 ןעיירד ךרוד .עבלאק א טימ דאר ןקידרעטעמ־ןבלאהרעדנא

 ןרער יד ךרוד טכיירגרעד ןרעסאוו עראלק יד ןבאה דאר םעד

 .הווקמ רעיינ ,רענלפאק רעד וצ
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 רערעל ןוא םידמלמ ערעזדנוא

 ןופ טנאוו־חרזמ רעד םיואגנעל ,גנאגניירא םעד ןופ

 ןיא ןעמוקעגניירא ןעמ זיא רעיומ םענופ ףוס םייב ,לוש רעד

 םעניא ,שומש־יתב יד ןיא ,ףיוה־לוש ןיא ,לכלוש־רעבייוו

 ־רעבייוו ןיא גנאגניירא רעד ןעוועג זיא ,דיילג •לזייה־טכעש

 דויב ןסיורג םענופ לייט א ןעוועג זיא רעכלעוו ,לשרדמה־תיב

 ־עגנא ,קידנעטש ןענאטשעג זיא ראדיראק ןיא ווו ,שרדמה

 ןוא לטערב־הרהט סאד ,טנאוו רעד ןא קידעופיש טראפש

 .ענעסקאוורעד ןוא ךעלגניי־רדח יד ףיוא קערש א ןפראוועגנא

 טריפעג טאה םקניל ןופ שרדמה־תיב ןיא גנאגניירא רעד

 ענעסירעצ טימ ןעוועג לופ זיא סאוו ,זיוהרעדאפ א ךרוד

 א ןיא ענעפראוועגנא ,תומש ,םירוזחמ ,םירודס ,םישמוח

 רעלכוט א .םעדיוב ןזיב ןראג ןבלאה א קידנכיירגרעד ,גראב

 אד זיא םע .טלביאעג ןוא רעכעלזאנ יד טלקיצעג טאה חיר

 םאד ןפלאהעג טשינ טאה םע ןוא לקנוט ןעוועג קידנעטש

 ןקידנגעקטנא ןא ךרוד ןטכיולעגפארא טאה םאוו ,טכיל עסאלב

 רעקיטנאקריפ א ןעוועג זיא שרדמה־תיב רעד .לרעטצנעפ

 רע ןעוו .גנאל ןוא טיירב רעטעמ 15 זיב 12 ןופ ,ןינב רענלגיצ

 ייב .טסווועג טשינ רענייק טאה ןראוועג טלעטשעגפיוא זיא

 ענרעצליה ,עגנאל טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז טנעוו יד

 .רענרעל יד ןסעזעג ןענעז םע עכלעוו ףיוא ,קנעב טימ ןשיט

 ,טיפוס רעד -טנעוו יד ,טלקנוטראפ ןעוועג טראד זיא ץלא

 ןענעז ןקעלפ עקיטביל ייווצ זיולב .דומע ןטימ רעמעלעב רעד

 םורא ,םנוויוא ענלכאק ייווצ יד — םורא םעניא קיטנעק ןעוועג

 עקידנרעדנאוו יד טלמאזעג רעטניוו ךיז ןבאה םע עכלעוו

 ערעייז ןעמעראווסיוא אד ןגעלפ םינקז ריוא .טיילעמערא

 ןטייצ יד ןגעוו ןמולח קידנעלמירד ןוא רעדילג ענעגיובעג

 רעטצנעפ ןבענ גנאגניירא םייב סטכער ..קעווא ןענעז םאוו

 רעקידכעלייק־בלאה רעד טנאוו ןיא טרעיומעגנייא ןעוועג זיא

 רעסאוו ךעלסיבוצ ןזאלוצסיורא רעבייה םענעשעמ ןטימ רויכ

 ,ךוטנאה רעטיירב א ןעגנאהעג זיא ןבענרעד .טנעה יד ןשאוו וצ

 רענרעצליה רעטליוהעגסיוא ןא ףיוא טיירדעג ךיז טאה םאוו

 ףיוא .ןקורט ןעוועג טשינ לאמנייק ןוא טארד א ףיוא לדער

 ־ץיז רעליבאטש רעד ןעוועג זיא שדוק־ןורא ןבענ ,חרזמ

 ג״הרה בר רעקסוטלופ ןטעטכאעג ןוא ןטבילאב םעד ןופ ץאלפ

 שרדמה־תיב ןטימ ןיא .ל״צז ןאמרעטא ןהכה םלושמ םייח ׳ר

 ןבענ .ךעלפערט ראפ ייווצ טימ רעמעלעב רעד ןענאטשעג זיא

 ןגיטש טריפעג ןבאה םע ןענאוו ןופ ,דומע םייב שדוק ןורא

 הקזח טימ קעשזנארק עקלאומש טאה ,ןוראה תחיתפ םוצ

 .ראי 25 רעביא ראכ א טימ םיארונ םימי יד ןיא טפסומעגפא

 רעביא טייוו לוק ןייז טרעהעג ןעמ טאה "תירב רוכז" ייב

 ןטלא ןופ םעקזייה יד ןיא שזא ,ךייט ןרעביא ,עילבערג רעד

 .םוקמ

 תומוקמ עקיזאד יד רעביא קנאדעג ןיימ םורא טעזדנאלב

 ןסאג ןוא רעזייה יד רעביא ,טאטש רעטקינייפראפ ןיימ ןופ

 ןזאלצנערג א טימ ןעמונעגמורא טרעוו ןזעוו רעצנאג ןיימ ןוא

 ןוקית א ןבעג ןעגנוביירשאב עניימ ןיא ,ךיא ליוו .רעיורט

 לאבמיס רעקיטסייג רעד ,לוש רעקסוטלופ רעטעדנעשעג רעד

 יד ןוא שרדמהדויב םעד ,ףיוה־לוש םעד ,קסוטלופ ןשידיי ןופ

 טעטלאטשעג ןוא טמערופעג זיא םע ווו טראד ,םינינב עקימורא

 .ןייזטסווואב רעזעיגילער־לאנאיצאנ רעזדנוא ןראוועג

 רערעל ווא םידמלמ ערעזדנוא
 :ךאש השמ לאפר

 םאוו ,קסוטלופ ןיא תוחפשמ עטלייצעג ןעוועג ןענעז םע

 יד .ןלוש־סגנוריגער יד ןיא רעדניק ערעייז טקישעג ןבאה

 םידמלמ עטאווירפ וצ ןוא םירדח יד ןיא ןקיש ןעמ טגעלפ ןיז

 ןביירש ןוא ירבע לסיב א ןענרעל ןעמ טגעלפ רעטכעט יד ןוא

 ךיוא ןבאה עכלעוו ,םידמלמ ןעוועג ןענעז םע .ווירב ןשידיי א

 לייט א ןוא שידיי ןוא שיסור לסיב א רעדניק יד טימ טנרעלעג

 םידומל עכעלטלעוו ןופ סעיצקעל ןעמונעג ןבאה ךעלגניי־רדח

 ייב ןוא עכעלטסירק ןוא עשידיי ,רערעל עטאווירפ ייב

 יד טגראזעג טאה ןטכיש עמערא יד ראפ .רעליש־עיזאנמיג

 .םידמלמ סקעז עריא טימ הרות־דומלת

 רעצנאג רעד רעביא ןפראוועצ ןעוועג ןענעז םירדח יד

 רעד ןיא ןענופעג ךיז טאה לייט רעטסערג רעד רעבא ,טאטש

 הריד א ןיא ןענופעג ללכ־ךרדב דיז טאה רדח רעד .סאג־לוש

 יד ןענופעג ריז ןבאה םע ווו ,רעקלא ןא טימ רעמיצ ןייא ןופ

 טנרעלעג "יבר" רעד טאה רעמיצ םעניא ןוא ןפאלש םוצ ןטעב

 .רעדניק 40 םורא טימ

 ־אניוו עשיז ןופ רדח םעניא טנרעלעג באה ךיא

 זיא דמלמ רעד הניק קירעי־ריפ םלא ןביוהעגנא האר ג

 ,םידיסח יד ייב רעייז ןעמונעגנא רעבא ,דגנתמ א ןעוועג

 ,ןענרעל םוצ רעדניק ערעייז טקישעג םיא וצ ןבאה עכלעוו

 טאה טנאוו רעד ףיוא ווו ,רעמיצ ןסיורג א ןיא .ךעלדיימ ךיוא

 ־אטשעג ןענעז ,ןטייווצ םעד יילאקינ ןופ דליב סאד ןעגנאהעג

 ייב ךעלקנעב־רעדניק עניילק ןוא קנעב טימ ןשיט עגנאל ןענ

 ךעלגניי־רדח יד ןופ למוט ןוא שיורעג ןרעביא .טנאוו רעד

 ,"ןיבר" םענופ עמיטש עסיז ןוא עלעדייא יד טשרעהעג טאה

 םוצ רעדניק יד ןפורעגסיוא לכיימש א טימ טאה רעכלעוו
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 דאש השמ לאפר

 םענרעצליה א ףיוא ייז קידנלעטשקעווא ,תיב־ףלא ןענרעל

 ,סרעפלעב ייווצ טאהעג רע טאה ףליה וצ •שיט ןייז ייב לצעלק

 רעדניק יד ןזירועג ןעלטייט יד טימ ןבאה עכלעוו ,ץרפ ןוא ןתנ

 "רעטרעווידסיוא" טנעקעג ןיוש טאה ןעמ זא .תויתוא יד

 ־עגנא ,ךעלהשעמ ענייש קידנלייצרעד ,עשיז ׳ר טאה ,הרבה

 "ןריסנאווא" עקיזאד םאד ."ארקיו" שמוח ןענרעל וצ ןביוה

 זיא עשיז ׳ר לייוו ,ןעמוקעגנא טכייל לגניי ןדעי טשינ זיא

 דימלת רעד יצ ןבעגעג גנוטכא ןוא דיפקמ רעסיורג א ןעוועג

 רעירפ ךיז ןרעהוצ םענופ קינייווגסיוא ןופ לאמא טשינ טגאז

 ־טסעפ רעבא טאה רע ןעוו .תויתוא יד טשינ טנעייל ןוא

 רעייז םיא רע טאה ,"הרבה" יד ןעק לגניי םאד זא טלעטשעג

 םענרעדעל םעד .רעדניק ערעדנא טגאזעג רסומ ןוא טביולעג

 טנאוו רעד ףיוא םיא ייב ןעגנאהעג טאה טאוו ,קישטנאק

 סרעפלעב יד טרעווראפ דיוא ןוא טצונאב ןטלעז רעייז רע טאה

 ־לעב יד זא טסאפעגפיוא רע טאה דיוא .רעדניק יד ןגאלש וצ

 םוצ רעדניק יד ייב םעפע ןסערפסיוא טשינ ןלאז סרעפ

 קיצרעפ םורא טנרעלעג םיא ייב ןבאה םע .ןצונ םענעגייא

 .רעדניק

 ןא טימ דמלמ א ןעוועג זיא ףראדסריאמ לאכימ

 ־יזדאר א ןעוועג זיא רע .טנעלאט־רעלאמ םענעריובעגנייא

 ־יורג רעקיציפש רעגנאל א טימ סקווו ןלעטימ ןופ ,דיסח רענימ

 טנרעלעג טאה רע ןעוו .םיגפ ןכעלגנעל ןפיוא דראב רעסייוו

 טדימשעגוצ יוו ייז רע טאה ,שמוח השרפ א םידימלת ענייז טימ

 טצינשעג רעדא טנכייצעג השעמ־תעשב טאה רע לייוו ,ךיז וצ

 .ך״נת ןופ רעדליב ןוא ןטלאטשעג ענעדישראפ ריפאפ ןופ

 עגנאל יד ןיא ןסעגראפ רעדניק יד ןגעלפ טייצ־רעטניוו

 ענייז ןופ טפאגראפ קידנרעוו ,םייח א ןייג וצ טכאנ־רעטניוו

 רע טלאוו ןעגנוגנידאב ערעדנא ייב .ןעגנופאש עשירעלטסניק

 רעבא ,םור־טלעוו א טימ רעלטסניק א וצ ןסקאוועגסיוא סיוועג

 טנגונאב ריז רע טאה טנגעגמוא רעד ןיא ןוא קסוטלופ ןיא

 עשידיסח ןוא םישרדמ־יתב יד ןיא שדוק ידומע יד ןצופאב טימ

 ןבייל טימ ןוא םיטבש ףלעווצ יד ןופ רעדליב טימ ךעלביטש

 .תורבידה תרשע יד ןופ

 א ןעוועג זיא * ש ט י ו ו א ק ס א פ לציא־הדוהי

 דיסח רערעג א ןעוועג .דמלמ רעטריניפאר רענעבירטעגכרוד

 רעצרעה יד ןבראוורעד םעומש ןשידיסח ןשימייה א טימ ןוא

 םידימלת יד וצ ךיז ןגיוצאב •רעדניק יד ןופ ןרעטלע יד ןופ

 טכאנ ראפ תבש ייז טימ טריצאפש טפא ןוא "שירעטאפ"

 *ראפ טימ ןטלאהעג רע טאה רדח ןיא גנונעדרא .סאג רעד ףיוא

 .רעדניק יד ןעשטאפ טימ וליפא ,ןעלטימ־םגנאווצ ענעדיש

 .ארבערס .מ ,"ראטנוב רעד דמלמ לציאדודוהי" :עז *

 ךיוא טאה רע .ארמג ףד א טנרעלעג ןיוש ןעמ טאה םיא ייב

 .רעלעטש־ןווירב א ןופ שידיי ןביירש טנרעלעג

 ,דמלמ רעוואראוואג םייב טנרעלעג ריוא באה ךיא

 א ןעוועג זיא רע .טשינ דיא קנעדעג ןעמאנ ןתמא םנעמעוו

 ־לאדאר")גרעבדלאג השמ לארשי ןופ ןתוחמ א ,דיסח רעקראוו

 ייז ןשיווצ ,םידימלת טכא ראנ טנרעלעג ןבאה םיא ייב .("קינ

 םיורג טימ םיא וצ ןגיוצאב ךיז טאה ןעמ .ןאד ההמש ריוא

 א .ךיז ןטלאה ןקיטכיצ ןוא ןשיטנאדעפ ןייז בילוצ גנוטכא

 ־סגנורעלקפיוא ענייז ןוא ןענרעל ןיא גנונעדרא ןייז קנאד

 ,רעליש רעטסכאווש רעד ןעוועג חילצמ םיא ייב טאה ןטייקיעפ

 טאטש ןיא דמלמ רעקיצנייא רעד ןעוועג רע זיא ןיז םעד ןיא

 טנרעלעג ןוא טצעשעג רעייז םיא ןבאה םידימלת ענייז ןוא

 .קשח סיורג טימ םיא ייב

 ןעוועג זיא רע .(רעקצארעס רעד) ראנאק ךינעה

 ־עגנא ןא ןוא רעטסנרע ןא ,םורפ שיטאנאפ ,דיסח רערעג א

 ,וויזירפ םוצ טלעטשעג ךיז טאה רע ןעוו .דיי רעטקיטייוו

 ןעמונעג טנוזעג ןטוג ןוא יובעג ןטסעפ ןייז בילוצ םיא ןעמ טאה

 רע זיא המחלמ רעשיסור־שינאפאי רעד ןופ .רעטילימ ןיא

 ,טנוזעג ןטבארגעגרעטנוא ןוא סופ ןקידנעקניה א טימ ןבילבעג

 ראנ ןוא לסעק ןופ ןסעגעג טשינ טאה רע סאוו םעד בילוצ

 רעדניק יד םיא ןבאה וצרעד .טיורב םענעקורט ןופ טבעלעג

 ןטסעב םעד ראפ ןעגנאגעגנא זיא רע .טקנערקעג טפא דיוא

 ןרעוו וצ ןעמונעגנא ןוא םידימלת ענעסקאוורעד ראפ דמלמ

 זיא ריע .תוכז םלא ןעגנאגעגנא זיא ןענרעל םוצ םיא ייב

 םעד טנרעלעג ,רענעק־דומלת רעטנכייצעגסיוא ןא ןעוועג

 םינפ ןייז ףיוא ךיז טאה ןטלעז .םישרופמ עלא טימ רועיש

 טאה דימלת א ןעוו ןדייס ,לכיימש רענעדירפוצ א ןזיוואב

 עקירעהעג א םיא טלעטשעג ןוא רבסה ןייז ןעוועג ספות

 השרפ א ךיוא .חוכיוו ןגנאל א םיא טימ ןגיוצראפ ןוא הלאש

 טשינ רעבא ,םישורפ עלא טימ טפעשעגסיוא רע טאה שמוח

 םיורג בילוצ םיבותכ ןוא םיאיבנ ףיוא טכא םוש ןייק טגיילעג

 ןיא קעווא ןיוש ןעמ זיא םיא ןופ •םזיטאנאפ ןוא טייקמורפ

 רעטסכעה רעד ןעוועג זיא ךינעה ׳ר ייב לידו ,הבישי א

 .ןענרעל־רדח ןופ םוידאטס

 רדח רעד ןענאטשעג זיא דארג ןבלעז םעד ףיוא טעמכ

 רעקיור א ןעוועג זיא רעכלעוו ,ד ז ו ר ד השמ לארשי ןופ

 ןקרעמאב טזאלעג ךיז טאה םאוו ,שטנעמ רענעסאלעג ןוא

 ןא ןעוועג זיא רע .טלאטשעג רעשילאכראירטאפ ןייז ןופ

 ,קידנדייל ,טאה רע .רעקיעפ רעייז א ,דיסח רערעדנאסקעלא

 ךיז טימאב ןוא םידימלת ענייז ןופ תולווע יד ןגארטראפ

 ךעלטימעג ,שרדמה־תיב ןיא יוו רדח ןייז ןיא יוזא ,קידנעטש

 ןוא רענרעל ןוא םידימלת יד ןסולפנייאאב ןוא וגייצוצרעביא
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 רערעל ןוא םידמלמ ערעזדנוא

 ־עג א ראפ טגראזעג ךיוא טאה רע .ןעיירעגירק ןדיימסיוא

 ןשיווצ הבדנ א טלמאזעג ןוא ןדיי ןקיטפעדאבטיונ ןוא ןטקירד

 .םיתב־ילעב יד

 םידמלמ ןעוועג ךיוא ןענעז עטנאמרעדנביוא יד רעסיוא

 רעניילק רעד ,סעשייפ ׳ר שובייל ,רעשטוק רזעילא :טאטש ןיא

 לארשי ,אניוווכ םלכימ אנח ,סלקעי השמ ,(רענזאפ) עלעקנעי

 המלש רעלעג רעד ,טדאטשנזייא השמ ןמחנ ,קינלעמ ריאמ

 םהרבא ,ןאיפאס לאקזחי ,קענאשזאבא בייל שרעה ,(ןאמצלאה)

 .ןאמצלאה

 רעשיסור רעד ןופ תועידי עראטנעמעלע ןוא שידיי

 רעד) אדארבאקלעיוו השמ טנרעלעג ןבאה ךארפש

 ויא רעטשרע רעד .יקסוואלאטאפ לטאמ ןוא (השמ רעדנילב

 ןיוש ,רעצראווש רעגנאל א טימ ,םקווו ןכיוה א ןופ ןעוועג

 דנילב ןעוועג םיא ייב זיא גיוא ןייא .דראב רעכעליורג לסיב א

 ןביירש םעד רעביא ןגיובנייא םעד בילוצ ךיז טגעלפ רע ןוא

 ־ןווירב א ןופ טריטקיד ייז רע טאה שידיי .םידימלת ענייז ןופ

 ןענעכער םוצ ."שטעיר איאקסור" ןופ שיסור ןוא רעלעטש

 זיא רע .שידיי ןיא לכיב א טלעטשעגפיונוצ ןיילא רע טאה

 ףיז טנכערעג ןוא דיסח רערעדנאסקעלא רעמורפ א ןעוועג

 •העטלע עמורפ ייב םידומל עכעלטלעוו ןופ טסילאיצעפס םלא

 ןטייקיעפ יד טנשריעג טאה יקסוואלאטאפ לטאמ

 ןעמונעגנא יוזא יוו טסווועג טאה ןוא ןחדב םעד ןטאט ןייז ןופ

 ־עג ןוא קסוטלופ ןופ ןטכישסקלאפ עשידיי יד ייב ןרעוו וצ

 ןביירש ןוא גנונעכער לסיב א רעדניק ערעייז טימ טנרעל

 .טפירשטנאה רענייש א טימ שיסור ןוא שיליופ

 קסוטלופ ןיא רערעל רעשידיי רעלעיציפא רעטשרע רעד

 ראי ןיא זיא רעכלעוו ,שטיוואנע לאקזחי ןעוועג זיא

 ־סגנוריגער רעקיסאלק ריפ א ןופ רעטייל רעד ןראוועג 1870

 ־מיגארפ ןשיסור םעד ןופ ראטערקעס רעד ןוא לושסקלאפ

 לוש רעקיזאד רעד ןיא ןענעז ללכ ךרדב .טאטש ןיא םויזאנ

 םעניא .(רעטומ ןיימ ךיוא ייז ןשיווצ) ךעלדיימ ראנ ןעגנאגעג

 ןופ רעליש עשידיי ייווצ ראנ טנרעלעג ןבאה םויזאנמיגארפ

 ןופ רעבא .ףסוי ןוא השמ ןיז ייווצ סעשטיוואנע ,קסוטלופ

 טנרעלעג אד ןבאה דנאלסור ןוא ןליופ ןופ טעטש ערעדנא

 ןדיי ראפ עמראנ־גנוצענערגאב רעד בילוצ לייוו ,ןדיי ךס א

 טעטש עסיורג יד ןיא ןרעוו ןעמונעגנא טנעקעג טשינ ייז ןבאה

 ןשיווצ .רעצעלפ עיירפ ךס א ןעוועג ןנעעז קסוטלופ ןיא ןוא

 רעכלעוו ,ןוז סוואלאקאס םוחנ ,ןאיראלפ ןענופעג ךיז טאה ייז

 רע עכלעוו ,עיצנאטס סעשטיוואנע ףיוא טניווועג דיוא טאה

 .* םויזאנמיגארפ םענופ רעליש עשידיי יד ראפ ןטלאהעג טאה

 .וואלאקאס ןאיראלפ ,"קסוטלופ ןופ תונורכז" :עז *

 ןעוועג ,ליכשמ א דיי א ןעוועג זיא שטיוואנע לאקזחי

 .לדרעב ןריושעגוצ א ןגארטעג ןוא ןטירשעגראפ רעבא םורפ

 גנערטש א טריפעג ןוא לטייש א ןיא ןעגנאגעג זיא יורפ ןייז

 רעטסטלע ןייז ןופ ןאמ רעד ,םעדייא ןייז .בוטש עשידיי ערשכ

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןאמטוג קחצי ןעוועג זיא ,הקבר רעטכאט

 לושסקלאפ רעשיליופ רעקיסאלק־ןביז רעד ןופ רעטייל רעד

 .טאטש ןיא קיטעט ךעלטפאשלעזעג ןעוועג זיא רע .ןדיי ראפ

 ־ראפש ןוא־ייל רעד ןופ גנוטלאווראפ רעד ןופ דילגטימ א

 ־ץראה א ןופ ןבראטשעג זיא רע .קדצה־תניל ןופ ןוא עסאק

 .רעדניק ייווצ טימ יורפ א קידנזאלרעביא ,1927 ראי ןיא לאפנא

 ־ץרא ןיא 1933 ראי טייז ךיז טניפעג ,ןאמטוג לאקזחי ,ןוז ןייז

 רעד ךיוא .רינעשזניא ערטקעלע סלא טעברא ןוא לארשי

 ןעוועג זיא ,שטיוואלעפאק ,שטיוואנע ןופ םעדייא רעטייווצ

 רעדליב) .לושסקלאפ־סגנוריגער רעשיליופ רעד ןיא רערעל א

 .(ןאמרעבליז .מ ,"עיזאנמיג עשידיי יד" :עז רערעל ןופ

 :ארבערס השמ

 באה ,ןטייצ ענעי ןיא רעדניק עשידיי טייהרעמ יד יוו

 .קישסנאק סניבר ןרעטנוא ןראי רעדניק עניימ טכארבראפ ךיא

 ,ץירג רעד וצ ץלאז לסיבא טלעפראפ טאה דמלמ םעד ביוא

 ־רעד טשינ א שיט םוצ טגנאלרעד םיא טאה ןיציבר יד רעדא

 ןיימ ףיוא סעכ ןייז טזאלעגסיוא רע טאה ,ערעשטעיוו עטרעפעפ

 ןייא ןופ טרעגלאוועג ךיז ךיא באה ןראי .עציילפ ןוא םעזעג

 עטכידעג יד טפאזעגניירא םוטעמוא ,ןטייווצ םעניא רדח

 גנירמיצ םעד ןוא בוטש םענטאגליוו בלאה ןופ טפול עכעלרעיוז

 ןראוועג טלעגראפ ןענעז סאוו ,סעסנאוו סניבר םעד ןופ חיר

 ־קעמש םעד רעגניפ ןבארג ןטימ רעהפיוא ןא ןפוטש ןופ

 .זאנ ןכעליולב־טיור םעניא קאבאט

 טימ יוו טנעקעג ןעמ טאה םירדח עטאווירפ עלא ןיא

 יוזא ,טייקעלכוט יד ןוא שינרעטצניפ יד ןדיינש רעסעמ א

 ןיוש ךיז טאה םע זא ןוא .ןעוועג טראד טפול יד זיא טכידעג

 בור יפ לע) לארטשנוז א ביוש רעצנאג א ךרוד ןסירעגכרוד

 ,טקיד ךעלקיטש טקעטשראפ ןעוועג ןביוש טאטשנא ןענעז

 טלדנאווראפ רע זיא ,(עלעשיק טיור א רעדא ,ךעלב ,ךעלטערב

 ןיא ריז ןגיוצעג ןוא ביוטש־דמאז םאפ ןלעה א ןיא ןראוועג

 ־רדח יד ןבאה ןרעמוז יד ןיא .רעמיצ קע ןזיב טפול רעד

 יד ייב טסערפעגפיונוצ קידנציז ,ץיה ןופ טכארפעג ךעלגניי

 ןבאה רעטניוו .תופנכ־עברא יד זיב ענעאטעגסיוא ,םישמוח

 ןופ רעגניפ ץיפש יד ןוא ךעלזענ יד טרירפעג טלעק ןופ ייז ייב

 טמולבעג זייא טימ טאה סאוו ,טסארפ רעד .סיפ ןוא טנעה יד

 ערעייז רעטנוא ןעגנורדעגניירא טאה ,ןביוש ענעריורפראפ יד
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 ארבערס השמ

 ואצ א ןא ןאצ א טפאלקעג ןבאה רעדניק יד ןוא ןעלטנאמ

 .טניוו ןיא ךעלטעלב יוו טרעטאלפעג ןוא

 ןיימ ןיא םיטרפ טצירקעגנייא ךיז ןבאה דמלמ ןדעי ןופ

 וויטקעפסערעפ ןיא ןוא ןסעגראפ טשינ ךיז ןזאל טאוו ,ןררכז

 ןענעז ייז יוו ,ןטלאטשעג ערעייז סיורא ןעמיווש טייצ רעד ןופ

 .שינעכעדעג ןיימ ןיא ןראוועג טיהעגפא

 .דמלמ עשיז ןגיוא עניימ ראפ קעווא ךיז טלעטש

 ןשילאכראירטראפ ןייז טימ ,דראב רעסייוו ראלק רעד טימ

 ,טייקנדיישאב רעליטש ןייז טימ .םינפ ןטלכיימשעצ ןוא ןעזסיוא

 עניימ ןיא טרעביוצאב ,קיצוצ םעניילק םעד ,וימ רע טאה

 טאוו ,גנילירפ רעד טקאלראפ םע יוו טקנופ ,געט־רדח עטשרע

 ךיז טאה ןייש עלעה א .רעטניוו ןבראה ןכאנ ןא טמוק

 טרעמוזעג טאה םיא םורא ןוא תומא ׳ד ענייז ןיא טיירפשעצ

 טרעטניוועג ןוא גנאגפיוא־ןוז ןטלארטשעצ טימ טקעמשעג ןוא

 םענעטאשעגנא שירפ ןופ קילב־ןגיוא םענעלאטסירק טימ

 .יינש ןקיכופ־רעבליז

 ־צרוק רעד סיורא ךיז טקור םע ןוא עשיז טדניוושראפ

 רע סאוו ,םעד ץארט .דמלמ ריאמ לארשי רעקיטכיז

 רודיס םענופ תויתוא יד רעטצניפ רעד ןיא יוו ןפאטנא טגעלפ

 דימלת א ןגאלש םייב ןגעווטסעד ןופ רע טאה ,שמוח רעדא

 ראפ ןבילבראפ זיא טנייה זיב .ליצ ןיא ןפארטעג קידנעטש

 טפאטרעד טייהרעדנילב טאה רע יוזא יוו שינעטער א רימ

 .ןברק םעד

 ךיא טאוו ,םעכאבז ןוא פעלק יד וצ ץאזנגעק םלא ןוא

 יד ןגעקטנא רימ טמוק דמלמ ןקיזאד םעד ןופ ןעמוקאב באה

 ץארט םאוו ,דמלמ ןטאבראה םעד ,ןרתלא ןופ טלאטשעג

 רע .םידימלת יד ייב טבילאב רעייז ןעוועג רע זיא ,םומ ןייז

 עכלעוו ,ךעלהשעמ ענייש ךעלגניי־רדח יד ןלייצרעד טגעלפ

 ןוא ךעלחומ עגנוי ערעייז ןיא ןראוועג טפאזעגנייא ןענעז

 •עיזאטנאפ עשירעדניק רעייז טליפשעצ

 גאטימ ךאנ גאטשרענאד א ןיא לאמנייא יוו קנעדעג דיא

 טלאז — •םימיה תירחאב םעד ןעוועג הלגמ זדנוא רע טאה

 זדנוא רתלא ׳ר טאה — ךעלרעדניק עביל ,ןסיוו עקאט ריא

 ראי־ייה זא — טייקליוהראפ רעקידתודוס א טימ טרעלקרעד

 ףיורעד זמר א .ונימיב הרהמב ןעמוק חישמ טעוו ג״פרת ןיא

 סיוא ךיז ןגייל םאוו ,ג" פר ת ןופ תובית־ישאר יד ןענעז

 "פאלאג אניטסעלאפ קאר ןעת" :ךארפש רעשיליופ רעד ןיא

 ןטייר ןעמ טעוו ראי םעד ןיא — (ז6מ !0^ ?3165״ז13 £310ק)

 רימ ןבאה ,דוס ןקיזאד םעד ןקעלפטנא ןכאנ .לארשי ץרא ןייק

 ־נטייר א ןחישמ ןייז וצ םינפ לבקמ גאט ןדעי טיירגעג דיז

 טנעיילעג ,הנווכ טימ טנוואדעג ,עלעזייא םימו א ףיוא ןקיד

 ןייק קידנפיהרעביא טשינ ,ןייג ןפאלש ןראפ עמש תאירק

 טשינ ,ירפ רעד ןיא רעסאוו־לגענ ןסאגעגפא ,טראוו קיצנייא

 ןהעש ןוא געט יד טלייצעג ןוא "ישפנ־יכרב" ןייק ןטימראפ

 .הלואג ר עד וצ זיב

 יד טלייצרעד ׳רעדניק עקירעי 7—6 ,זדנוא טאה רע

 שיטקאפ .קסוטלופ טאטש רעזדנוא טפור ןעמ םאווראפ הביס

 טיירפשעגסיוא ןעוועג זיא ןוא ק ם ו ט ןסייהעג לאמא יז טאה

 ׳ר ןוא ךלמילא רעדירב יד ןעוו .חטש ןסיורג ראג א ףיוא

 רעביא טרעדנאוועג ןוא תולג טעווארפעג ןבאה עכלעוו ,עשיז

 טראפשעגנא ןבאה ,ןליופ תנידמ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש

 זיא ןדיי א ןופ רכז א ווו ,קסוט טאטש־לארשי־אנוש רעד ןיא

 עקילייה יד טפאכראפ ןכאנאמ יד ןבאה ,אצמנב ןעוועג טשינ

 דרעב יד ןריושעגפא ,ייז רעביא ךיז טעוועקעדזיא ןוא םיקידצ

 .טאטש רעד ןופ ןבירטראפ פעלק ןוא תופרח טימ ןוא תואפ ןוא

 זיא׳ס ןוא םוקמ םעד ןטלאשראפ רעדירב עקילייה יד ןבאה

 ףיוא ןפמוז יד .טאטש עבלאה א ןראוועג טנערבראפ ןוא בורח

 םאוו ,םרעטסיולק יד ןופ רכז א ןענעז קינשאפ רעווטיביר

 ןיידא טראד ןלאפ גאט־וצ־טנייה דאנ .ןענאטשעג טראד ןנעעז

 סאוו ,טאטש לייט רעקירעביא רעד ןיא ןוא דרעפ ןוא םירזח

 טימ סרעטסיולק יד ראי ןדעי ןייא ןקניז ןבילבעג ץנאג זיא.

 ןבילבעג זיא קסוט טאטש רעד ןופ לימו ןוא .ףיט יד לגיצ א

 .ק ס ו ט ל ו פ ףיוא ןעוועג םש הנשמ ריא ןעמ טאה ,טפלעה א

 .קסוט בלאה ה״ד

 ןמז א טנרעלעג זיולב ךיא באה םידמלמ עקיזאד יד ייב

 ־ראפ ראי עכעלטע ךיא באה ראפרעד .ראי א סנטסכעה רעדא

 א ,(לעקניפרוג) דמלמ םוחנ קחצי ׳ר ייב טכארב

 טימ ןפראוועגכרוד ,דראב רעניילק א טימ דיי ןקיסקיוועגכיוה

 ייב •טנעה עקידרענייב טימ ןקיראה־ץראווש א ,םידעפ עיורג

 ןעמ טאה ,ןעמוקאב םיא ןופ טאה ןעמ םאוו ,פאלק ןדעי

 ־עגנייא ךיז ןבאה עכלעוו ,רעגניפ עקיכאנק ענייז טליפעג

 .םעצ׳ילפ עשילגביי יד טרעכעלעג יוו ןוא שיילפ ןיא טפיורש

 ןוא לכיימש א ןעזעג ןטלעז ןעמ טאה דמלמ םוחנ קחצי ייב

 אקווד ראנ ׳רעזייב א ןעוועג זיא רע לייוו ראפרעד טשינ םאד

 א ןוא םכח־דימלת א ןעוועג זיא רע •טייקטסנרע ליפוצ ןופ

 רערעג ןיא ןעגנאגעג רע זיא בוט־םוי ןוא תבש .דיסח רערעג

 ןכאמ וצ טשינ ךיז קידנטיה ,טירט ענעטסאמעג טימ לביטש

 טקיטעפשראפ טשינ לאמנייק רע טאה ךאד ,הסג העיספ ןייק

 םיתבש טפיוהרעביא ,טונימ עיירפ עדעי .ןינמ ןטייווצ םוצ

 א ןיא ןייז וצ ןייעמ טצונעגסיוא רע טאה ,םיבוט־םוי ןוא

 .רפס

 ,ךיק א טימ רעמיצ א ןיא טניווועג טאה דמלמ םוחנ קחצי

 זיא םע .רעטעמ ריפ ףיוא ריפ ךרעב ןופ סיורג ןייא ןופ עדייב

 ,לבעמ יד ,םורא ץלא .טמארעגפיוא ןעוועג קידנעטש םיא ייב
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 רערעל ןוא םידמלמ ערעזדנוא

 ־גנעל .טייקרעביוז ןופ טצנאלגעג טאה סעפעג םאד ,םילכ יד

 ־אראפ ןוא סעקפאס ייווצ ןענאטשעג ןענעז טנאוו רעד ייב םייא

 שיט םתא .קנעב ענרעצליה טימ שיט רעגנאל א ייז וצ לעל

 ןבענ ןאנביוא יבר רעד .םידימלת ןצכעז ייב ןסעזעג ןענעז

 ןיימ .ןעמיר רענרעדעל א שיט ןופ דנאר ןפיוא ןוא רעטצנעפ

 ןעמוקאב באה ךיא ןעוו .עקפאס רעד ףיוא ןעוועג זיא טראציז

 ףיוא טזאלעגפארא ךיילג ךיז ךיא באה ,ץנעבערט א ןיבר ןופ

 .עפאנאק רעד ףיוא ךיז טראשעגרעטנורא ןוא עגאלדאפ רעד

 עשירפ ןדיימוצסיוא טרא רעטסרעכיז רעד ןעוועג זיא טראד

 טאה .טקעמשעג טשיג קראטש סאד טאה ןיבר םעד .פעלק

 ףיוא טזאלעגפארא רימ דובכל טסיופ עטליצעגנא יד רע

 לייוו ,טכאלעגרעטנוא לסיבא טאה רעכלעוו ,לגניי ןטייווצ א

 רעד ןיא טלציקעג םיא ךיא באה ,טייהרענעטלאהאב קידנגיל

 .עטאיפ

 ךעלגניי־רדח יד ןבאה ,ךיק רעדא ,רעמיצ ןטייווצ םעניא

 טעד ןסעזעג ןענעז טראד .לגרה־תסירד ןייק טאהעג טשינ

 ןישאמ־יינ יד .רעדיילק ןוא שעוו טיינעג ןוא רעטכעט סניבר

 ןטימ ןפלאהעגוצ ןבאה רימ ןוא טקאט םוצ טפאלקעגוצ טאה

 ןעוו .תומדקא רעדא "רישי זא" ןופ ןוגינ ןוואבראקס ,ןטלא

 יירד" םעצרפ טנעיילעג באה׳כ ןוא ןראוועג רעטלע ןיב ךיא

 םעד ןגיוא יד ראפ טלעטשעגקעווא ךיז רימ ןבאה ,ךראטיינ

 ךיז ןפעטש ןוא ןעיינ ןוא ןציז עכלעוו ,רעטכעט יירד םניבר

 ...פעצ עיורג סיוא

 ןעוועג זיא דמלמ םוחנ קחצי ייב עגאל עלעירעטאמ יד

 לקעפ א ףיוא טעייטסעג טשינ וליפא טאה סע זא ,רעווש יוזא

 ,ןיירא קראמ ןיא םידימלת יד ןקישסיורא טגעלפ רע .קאבאט

 ןעוו ,גאטיירפ ןוא גאטסניד געט־קראמ יד ןיא טפיוהרעביא

 יד ןשיווצ ןביילקפיונוצ ידכ ,םירעיופ יד ףיונוצ ךיז ןראפ םע

 עטקידנעראפ טשינ יד סעוואקדאפ עשידרעפ ןוא רענעגעוו

 יד ןופ קאבאט ןטלמאזעגפיונוצ םעד .ןסאריפאפ ךעלקיטש

 ייא טפוטשעגסיוא רע טאה "תוקרי ראש" ןטראס ענעדישראפ

 ןקע יד רע טאה ןטישסיוא טשינ ויז לאז רע ידכ ןוא ןזליג

 רעקידענערב רעד ןופ לזעלג םוצ טסערפעגוצ ןזליג יד ןופ

 ־פיונוצ טימאב ךיז טאה זדנוא ןופ רענייא רעדעי .פמאלטפאנ

 ,ןיבר םעד ייז ןעגנערב ןוא ךעלטשעד רעמ סאוו ןעלמאז

 ־רענייב ענייז ןופ םרעקיוב יד ןדיימסיוא םעד טימ קידנלעוו

 ענייז .ןפלאהעג סאוו קינייוו רעבא טאה סאד .ןטסיופ עקיד

 ףיוא ןוא םטכער ףיוא טעבראעג ךעלגעט־גאט ןבאה טגעה

 ,םעלפ א ןטירד א ,סיר א ןטייווצ א ,ץעז א ןבעגעג םעד ,סקניל

 ,קנעבז א ןטסקעז א ,קילפ א ןטפיפ א ,עקרוטש א ןטרעפ א

 יד טימ טצונאב ךיז רע טאה לאמא .קסארפ א ןטעביז א

 ץלאה קיטש א טימ לאמא רעדיוו ,קיסאפ ןטימ לאמא ,ןטסיופ

 *דאפ יד טימ לוויטש עסיורג ענייז טימ לאמ רעדנא ןא ןוא

 ןעוועג םיא ייב זיא תושלח זיב ןרעיוא יד ןעיירדנא .םעוואק

 ...סאפש א םתס

 טאלב א טנרעלעג ןיוש ךיא באה ןעמוחנ קחצי ׳ר ייב

 טצענראפ רעטעלב־ארמג יד ןענעז לאמנייא טשינ ןוא ארמג

 ןראוועג טקעלפראפ רעדא רערט רעשילגניי א ןופ ןראדועג

 יד ךאנ רעזענ עשירעדניק ןופ ןענירעג זיא סאוו ,טולב טימ

 ןגעוו ךיז ןאמרעד ךיא ןעוו ,רעבא טנייה .דמלמ םענופ פעלק

 ןיימ קידעבעל יוו ףיוא טייטש םע ןוא ןראי־רעדניק עגיימ

 ןפיל יד ףיוא ,ףיוא טייג ,טאטש־ןריובעג ענעראוועג בורח

 יוזא ןוא ׳ךראי רעדניק" דיל סגיטריבעג יכדרמ ןופ ןוגינ רעד

 ןגעוו ןגאז עיגלאטסאנ טימ ךיוא ךיא ןעק רעטומ ןיימ וצ יוו

 יוזא ךאנ רימ טנאה רעייז ןופ פינק רעדעי" :םידמלמ עניימ

 ...ךבילבראפ טשינ רימ זיא ןכייצ ןייק שטאכ — טנאקאב ט !ג

 :קישטמארבא עשוהי

 רעבא ׳דמלמ ןזייב םענופ ,רדח ןטלא ןופ ןכאלפא ןעק ןעמ

 ןופ טנרעלעג ליפ ןבאה רימ זא ,ןגאז ןעמ זומ תמא םעד

 .םידמלמ ערעזדנוא

 ,השמ רעמ א ל רעד ןעוועג זיא דמלמ רעטשרע ןיימ

 ־רעדניק" :ןגאז קידנעטש טגעלפ רע .סאג־לוש ןיא טניווועג

 וצרעד ,ןטנאילירב ןוא דלאג טימ לופ זיא הרות יד ,ךעל

 זיא םאד — למילש רעד !לסילש א ןבאה רעבא ןעמ ףראד

 ןיא ."ןמז" א טנרעלעג ךיא באה םיא ייב ."תיב־ףלא רעד

 :ןעוועג זיא רדס רעד)ירבע זיב ןעמוקעגוצ — ״ןמז״ ןופ ךשמ

 .(ירבע ןביוהעגנא — רעטעפש ,ןדערסיוא ,ףלא־ץמק ,ב״א

 .המלש רעלעג רעד ןעוועג זיא דמלמ רעטייווצ ןיימ

 ןביוהעגנא ןוא י״שר טימ שמוח טנרעלעג רימ ןבאה םיא ייב

 טימ דראב עלעג עטכידעג א טאהעג טאה רע ."הנשמ" א

 עקאט זיא רע .ןעזסיוא ןזייב א רעייז ןוא ןעמערב עגנאל

 טייקיניילק רעדעי ראפ .םידימלת ענייז וצ רעטכעלש א ןעוועג

 .ןגאלש זדנוא רע טגעלפ

 םאד) רדח ןופ גאט ןצנאג א ףיוא ןפאלטנא ךיא ןיב לאמנייא

 טגעלפ רע ,(ןפאלטנא רדח א ןופ ןיב ךיא םאוו לאמ עקיצנייא

 באה ךיא .בייל ןפיוא םנכייצ ןכאמ לגענ עגנאל ענייז טימ

 ןזיוועג ןוא דמעה םאד ןאטעגסיוא לאמנייא ןטאט ןיימ ראפ

 יבר רעד .טדערעגסיוא םיא טאה עטאט ןיימ .סנכייצ יד םיא

 ייב .ןגאלש טשינ רעמ ךימ טעוו רע זא ,טגאזעגוצ םיא טאה

 ןטיול ןייז הרדס־ריבעמ טנרעלעגסיוא ךיז רימ ןבאה םיא

 טימ ןעגניזסיוא טגעלפ רע עכלעוו ,תוללק ענייז טיול ,םארט

 ־יונעג טשינ םיא ייב ךיז ןבאה רימ .עידאלעמ רעקיבלעז רעד
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 ק י ש ט מ א ר ב א עשוהי

 טגעלפ בוט־םוי ןדעי ראפ ןכאוו עכעלטע לייוו ,חול א ןיא טקיט

 ערעדנוזאב א :תוללק עקידבוט־םוי עלעיצעפס ןבאה רע

 רימ ןבאה ךאוו עצנאג א .וו״אא תועובש ,חספ ראפ הללק

 רערעי ןעוו ,קיטשרענאד ןעוועג זיא רעטיב .ןעמאזוצ טנרעלעג

 .טרעדאפעג טאה רע .רעדנוזאב "ןגאז" טפראדעג טאה דימלת

 קיטשרענאד .קינייוונסיוא ןופ ןסיוו טעמכ ןלאז םידימלת יד זא

 טאה רע זא ,ןפארטעג ךיז טאה׳ס .ןסימשעג ןגירק ןעמ טגעלפ

 ןעשעג זיא לאפ אזא) רעיוא ןא ןסירעגרעטנורא דימלת א

 .רעגנירג ןעוועג ןיוש זיא קיטיירפ .(ןוז סויאשטש עילע טימ

 •גאט ןבלאה א זיולב טנרעלעג טאה׳מ

 ,לוש יד ןגעקטנא טניווועג :דמלמ ריאמ־לארשי

 ־אלעג רעליטש ,רעטוג א .לדרעב עשזאק א טימ רעכיוה א

 ןבאה רימ .המלש ןלעג ןופ ךפיה רעד טקנופ .שטנעמ רענעס

 קיטשרענאד רימ ןבאה רעמאט .ךדעךג" א טאהעג םיא ייב

 טאהעג ןבאה רימ .ןגאזרעטנוא רע טגעלפ ,ןסעגראפ םעפע

 .תוישעמ־רעדנווו ענעדישראפ ךיז ןלייצרעד וצ טייצ עיירפ

 עכעלקערש ןלייצרעד וצ טאהעג ביל רימ ןגאה רקיע רעד

 .ג״דא םינלזג ,םיקוביד ,םיצל ,םידש ,ףושיכ ןופ סעטכישעג

 ־סיורא טגאוועג טשינ רענייק טאה טכאנ ערעטצניפ א ןיא

 ןבאה תוחומ עשרעדניק ערעזדנוא ןיא לייוו ,בוטש ןופ ןייגוצ

 .תוישעמ עטלייצרעדכאנ יד ןופ רעדליב־קערש ןפאשעג ךיז

 רעד ייב טעפש זיב רדח ןיא ןציז רימ ןגעלפ רעטניוו

 ןלעטשניירא ,סענרעטמאל ענעריפאפ ןכאמ ןגעלפ דימ ,טכאנ

 ערעטצניפ א ןיא געוו םעד זדנוא ןטכיילאב וצ לטכיל א ןירעד

 ןייק טגאמראפ טשינ קסוטלופ דאנ טאה טלאמעד) טכאנ

 טשינ טיהעג ךיז ןבאה רימ .(גנוטכיילאבךסאג עשירטקעלע

 ,לוש רעד ןופ טנעאנ טכאנ רעד ייב רעגייז א 12 ןייגוצייבראפ

 רעד ןופ םענייא ןענאק ןוא םיתמ יד ןענוואד טלאמעד לייוו

 יוו ,טסווועג וליפא ןבאה רימ "."הילע" ןא וצ ןפורפיוא םאג

 ־םיוא רעד ;לאפ אזא טעשעג םע ביוא ,ןייגאב ךיז ףראד ןעמ

 ראנ ,הכרכ א ןכאמ ,רעמעלעב םוצ ןייגוצ זומ רענעפורעג

 םיתמ יד ידכ ,סטכעלייוורעטניה רע זומ לוש ןופ ןייגסיורא

 .ןייז קיזמ טשינ םיא ןלאז
 טימ תוישרפ עכעלטע טנרעלעג ןיוש רימ ןבאה םיא ייב

 ארמג ןביוהעגנא ןוא ך״נת ךעלטיפאק עקינייא ךיוא ,י״שר

 .אמק־אבב

 טניווועג .דמלמ לצי א ןעוועג זיא רעכעה הגרדמ א

 טשינ לאמנייק ,שטנעמ רעקיצראה רעטוג א דיוא .קראמ ןיא

 ,טנרעלעג ןיוש רימ ןבאה םיא ייב .זדנוא ףיוא ךיז טרעזייבעג

 ייב .ארמג רעד ןופ תויגוס ערעווש ,י״שר טימ שמוח ץוחא

 עטכישעג יד טרעהעג ךיוא לאמ ןטשרע םוצ רימ ןבאה םיא

 סאוו ,עמעט א .("לטינ" ןופ טייצ ןיא) קירדנאפ עלעסאי ןופ

 ןופ רע טאה טנעיילעג .טריסערעטניאראפ קראטש זדנוא טאה

 .העש 2 עטנעאנ ןעמונראפ טאה סאוו ,טפעה םענעבירשעג א

 רעד וצ טרעהעגוצ ךיז רעליימ ענעסירעגפיוא טימ ןבאה רימ

 ןייק ןרילראפ וצ טשינ ׳עטכישעג רעוואקעשט־שילרעטסיוא

 '־ראפ טימ ןעמונראפ ךיז רימ ןבאה םיא ייב .טראוו ןקיצנייא

 ־גוא .ןשינעפערט ןוא ןלאפנייא ,ןשינעטער־רעדניק ענעדיש

 .ןפראש וצ ןביוהעגנא ךיז ןבאה תוחומ ערעזד

 ןופ ןענעז ,ךעלפעק עטוג טימ רעדניק לייט רעניילק א

 ןעמעוו ןופ ,ךנעה ׳ר :דמלמ־ארמג ןטסכעה םוצ רעבירא םיא

 טזאלעג רעדא ,לביטש ןיא "ךיז ראפ" ןענרעל ןעגנאגעג זיא׳מ

 .תובישי ענעדישראפ ןיא ךיז

 ־עגנייא ןעוועג ןענעז עטנכערעגסיוא ןביוא עלא יד

 .תודמלמ טימ ןעמונראפ ךיז גנאל־ןראי ,םידמלמ עטעוועדנופ

 ־עג טייצ רענעי ןיא זיא דמלמ־ארמג רענעמוקעגפיוא יינ א

 םעקשטינווילא יד עגייפ) ,לאגעס לדנעמ יכדרמ ןעוו

 טשינ ןיב ךיא םאוו ןעקנאדראפ וצ ךיא באה םיא .(רעגאווש א

 ןרעטלע עניימ :אזא זיא עטכישעג יד .טבערגראפ ןבילבעג

 לאז ךיא ,טאהעג ארומ רע טאה ,ףראד ןיא טניווועג ןבאה

 .ןרעטלע יד וצ ךיז ןרעקמוא ןוא רדח םעד ןזאלראפ טשינ

 רעד ןיא ןלעטש ןכוזסיוא ךעלגעט־גאט רימ רע טגעלפ ןאד

 יוו ,ןא ןזייוו עכלעוו ,םירפס ערעדנא ןופ ךיוא יוו ,ארמג

 ־גנירג יוו ןוא םכח־דימלת רעד טצאשיעגפא זיא םע ךיוה

 .ץראה םע רעד זיא םע טצעשעג

 טצנאלפעגנייא זדנוא ןיא ןבאה םידמלמ עלא יד טא

 ןא ןעמוקאב םירדח יד ןיא ןבאה רימ .תובוט תודימ ךס א

 ןענעז סאד ,תובישי ןוא םירדח יד .גנויצרעד עשידיי עטכע

 .ןטעטיסרעווינוא ערעזדנוא ןעוועג

 ,קירבור־םידמלמ רעד ןיא ,אד ןרעוו םע :ג בוק דעמא ב
 ןעמענ ערעייז ייב) ןענאזרעפ עבלעז יד ןוא ןייא טרזחעגרעביא
 ־לקיטרא רעדעי סאוו ,ןטייקרעדנוזאב־רעטקאראכ יד בילוצ ,(זיולב

 .(.דער) ייז ןיא סיוא טניפעג רעביירש



 ןייטשמולב ףסוי

 קנעב עשיריי

 ,ןגאז רזא ןאק׳מ ביוא ,טנכייצעגסיוא ךיז טאה קסוטלופ

 ןוא טייקנייש רענעקנאשאב־רוטאנ ריא טימ :ןכאז ירוצ טימ

 .טייקנענאטשעגפא רעשימאנאקע ...ריא טימ

 *אב לייט ןטסרעמ זיא עכלעוו ,גנורעקלעפאב עשידיי יד

 ןטילעג טאה ,תוכאלמ־ילעב ןוא רעלדנעהניילק ןופ ןענאטש

 ןיא לגנאמ ןופ ךרא ראנ הסנרפ ןיא לגנאמ ןופ ראנ טשינ

 .למערק םאד רעדא טאטשראוו םעד ןריפ וצ ףרא טלעג

 עגאל עשימאנאקע עשיפיצעפס יד זא ׳רעכיז יוו רעמ זיא׳ס

 ןעוועג ןח־אשונ קירביא טשינ טאה ןדיי רעקסוטלופ יד ןופ

 יצ ףיוא ןטנאקירבאפ ןוא םירחוס רעוועשראוו עסיורג יד ייב

 זא ,וצרעד טריפרעד טאה םאד ןוא ןטידערק ערעסערג ןבעג

 •טנעה ענעגייא יד ןיא לרוג םעד ןעמענ טזומעג טאה׳מ

 יד ןופ וויטאיציניא רעד קנאד א זיא 1907 ראי ןיא

 ,ןאמכאה בקעי ,ץישפיל ריאמ־לאיחי ,ףארב בקעי :םירבח

 ,קינלעמ לווייפ ,םולב השמ ,שטיוואבייל םולש ,לעדנעה םהרבא

 רעד ׳גנילרעפש השמ ,רעוואניוכ השמ ,ןייטשנראב המלש

 עטשרע יד ןראוועג טעדנירגעג — א״א תורוש יד ןופ רעביירש

 ־אוואט עיגורד" :ןעמאנ ןרעטנוא ,קסוטלופ ןיא קנאב עשידיי

 ־לעזעג עוויטארעפאאק עטייווצ) "עשטלעיזדלופס אווטסישז

 .ןעוועג זיא קנאב רעטנאמרעד רעד ןופ עבאגפיוא יד .(טפאש

 תוכאלמ־ילעב ןוא רעלדנעה־ןיילק עשידיי טידערק ןבעג וצ

 ירוצ א ףיוא ,לבור 300 זיב טכיירגרעד טאה סאוו עמוס א ףיוא

 ־אב טאה קנאב רעד ןופ דילגטימ רעדעי .לאצסיוא ןקירעי

 ךיז טאה קנאב יד •לבור 10 ןופ יאפ א ןגארטניירא טפראד

 .קראמ ןיא ,יקסוואזאר ןועמש ׳ה ןופ זרה רעד ןיא ןענופעג

 ־סרא זיא םע ןעוו .1914 זיב טריטסיזקע טאה קנאב יד .

 ןיפ טייקיטעט יד ךיז טאה ,המחלמ־טלעוו עטשרע יד ןכארבעג

 ךיז טאה געמראפ רעצנאג ריא ןוא ,טלעטשעגפא קנאב רעד

 .יקצעיוושאראטס קחצי ׳ה ייב ןענופעג

 רענאקירעמא םענופ רעייטשראפ א טאה 1923 ראי ןיא

 רעד טימ תוכייש ןיא — עשראוו ןיא גנולייטפא־״טניושזד"

 טכוזאב — ״טניושזד״ ןופ טייקיטעט־ספליה רעניימעגלא

 סאד ףיוא ןענעפע וצ טגיילעגראפ .דנא ןשיווצ ןוא קסוטלופ

 לאז דילגטימ רעדעי זא ,גנידאב ןטימ קנאב עשידיי יד יינ

 ־טימ יד ןעוו לאפ ןיא ןוא ,םעטאלז 5 ןופ יאפ א ןגארטניירא

 ןגיילוצ "טניושזד" רעד טעוו — 200 זיב ןייגרעד ןלעוו רעדילג

 .לז 6.000 ךאנ ןופ עמוס א

 השמ ׳ה קנאב רעד ןופ רעציזראפ רעקידרעירפ רעד

 טלדנאהראפ ןבאה רעוט־ללכ עכעלטע ךאנ טימ גנילרעפש

 א וצ ןעמוקעג ןענעז ייז ןעוו ןוא חילש־״טניושזד" ןטימ

 ,יד ןופ גנולמאזראפ עניימעגלא ןא ןראוועג ןפורעג זיא ,םכסה

 .ןעיאפ יד ןגארטעגניירא ןבאה עכלעוו

 ןעגנאגרעד זיא (ןעיאפ טימ) רעדילגטימ לאצ יד :בגא

 6 ןופ גנוטלאווראפ א ןראוועג ןבילקעגסרא זיא םע .750 זיב

 ־גאק לאצ רעבלעז רעד טימ) םירבח 6 ןופ טאר א ןוא םירבח

 .(ץנאטסניא רעדעי ןיא סאוו ןטאדיד

 ןיא עגאל עכעלטפאשטריוו ערעווש עניימעגלא יד ייס

 בצמ רערעווש רערעדנוזאב רעד ייס ןוא ןלרפ ןקידטלאמעד

 ־אב ןוא טרעוושאב ליפ רעייז ןבאה — ןסאמ עשידיי יד ןופ

 .קגאב רעשידיי רעד ןופ טייקיטעט עטיינאב יד טייקיטסעל

 רעיוהעגמוא ןעוועג ןענעז תואוולה ףיוא ןטנעטעפ לאצ יד

 םאוו א ןקידירפאב וצ ידכ ,ןראוועג ןסאלשאב זיא .םיורג

 א ןיא דאנ תואוולה ןבעג וצ ,ןעגנודנעוו לאצ ערעסערג

 .לז 25 ןופ עמוס

 קנאב רעד ןופ טפאשרעריפנא רעקיטכיר רעד קנאד א

 רעד ןופ תואוולה יד ןלאצ עכעלטקניפ סאד ןוא טייז ןייא ןופ

 ןטוג רעייז א ןבראוורעד ךיז קנאב יד טאה — טייז רעטייווצ

 ־טנורג םענעגייא ןא וצ ןעגנאגרעד זיא יז זא יוזא ,ןעמאנ

 עכעלגעמראפ ןופ ןטיזאפעד וצ ןוא .לז 70.000 ןופ לאטיפאק

 טכעלגעמרעד טאה םאד .370.000 ןופ עמוס א ףיוא — ןזיידק

 ראי ןיא זא רזא ,תואוולה יד ןופ גנורעכעה רעקידרדסכ א וצ

 .לז 500 ןעוועג ןרש האוולה ןא ןופ עמוס יד זיא 1929

 ־עג ןאד טאה םאוו ,םיזירק רעשימאנאקע רערעווש רעד

 עיפשמ ,טגאזעג יוו ,ךרא טאה ,ןליופ ןיא טפאשטריוו יד ןפארט

 זיא סע .קנאב רעזדנוא ףרא — רעווש ץנאג ןוא — ןעוועג

 עסיורג ראג א ,ןלאפ עכלעזא ןיא רעגייטש רעד יוו ,ןענאטשטנא

 ־עד זדנוא ייב טאהעג ןבאה עכלעוו יד .קנאב רעד םורא הלהב

 עכלעוו ,יד ןוא ,ןעמענוצסיורא ייז טלייאעג ךיז ןבאה ,ןטיזאפ

 .ןלאצ טרעהעגפיוא ןבאה ,טלעג ןעוועג קידלוש זדנוא ןענעז

 .עגאל ערעווש־ראג א ןפאשעג ריז טאה ןופרעד טאטלוזער ןיא

 ו2ו



 ןאפשנירג לאימחרי

 ךרוד טריזינאגרא ,עיציזאפא ...ןא ןענאטשטנא זיא םלוע םייב

 ־רעביא טרעדאפעג ןבאה עכלעוו /׳םירוחב הרבח" ג״א יד

 ןעוועטאד" ןלעוו עכלעוו ,טנעה עטייווצ ןיא קנאב יד ןבעגוצ

 ."עגאל יד

 זיא ןעגנולמאזראפ ןוא ןעגנוציז ,ןעגנוטאראב עגנאל ךאנ

 שטיוועינסינ ר״ד טימ גנוטלאווראפ עיינ א ןראוועג טלייוועג

 גנוטלאווראפ עיינ יד טאה ןרעיודאב םוצ .רעציזראפ םלא

 ראי א ךאנ ,אברדא .גנורעסעבראפ םוש ןייק וצ טכארבעג טשינ

 ־ראפ רעמ ךאנ קנאב רעד ןיא םיזירק רעד דיז טאה ,טייצ

 ־טפיוה יד ,ןעוועג םרוג םעד וצ ןענעז תוביס ךס א .טקראטש

 ־סעטארפ ןוא תואוולה עטלאצעג־טשינ לאצ עסיורג יד :הביס

 .רעגרע ןראוועג ראי וצ ראי ןופ זיא בצמ רעד .ןעלסקעוו עטריט

 ־ביילג ןוא טציטשעג טייצ וצ טייצ ןופ טאה "טניושזד" רעד

 יד ןענאמוצנייא ,גנוטייל־קנאב רעד ןופ טרעדאפעכ קיטייצ

 ליפ טימ רעבא ׳ןראוועג ןאטעג זיא סאוו ,ךאז א ,תואוולה

 עכאווש טימ — ךעלדנעטשראפטסלבעז — ןוא ןטייקירעווש

 .ןטאטלוזער

 ץנעטסיזקע ריא טצעזעגראפ קנאב יד טאה םעד ץארט

 זיא קנאב יד .ךיז ךיוא ןוא ערעדנא ןפלעה וצ טימאב ךיז ןוא

 עשידיי יד ןיפ דנאבראפ־םנאיזיווער ןיא ןסאלשעגנא ןעוועג

 טייקיטעט ריא ןרילארטנאק טגעלפ רעכלעוו ,עשראוו ץא קנעב

 ןענאטשעג ךיוא זיא ןוא סנאליב־ראי ריא ךיוא ןוא שדות ןדעי

 ־טשינ יוו עשידיי ,ןליופ ןיא קנעב דס א טימ גנודניב־יאפ ןיא

 ,עשידיי

 ןיא קנאב עשידיי עטשרע עטנאמרעד ןביוא יד רעסיוא

 עשידיי עטייווצ א ןענאטשטנא 1910 ראי ןיא זיא — קסוטלופ

 ם עד טרעדנעעג רעטעפש) "טידערק ינמעיאזוו" נ״א קנאב

 זיא טפאשרעדילגטימ יד .("יקצעיפוק קנאב" :ףיוא ןעמאנ

 לוולעוו ׳ה ןופ טריפעגנא ,םירחוס זיולב ןופ ןענאטשאב

 .ןראוועג טרידיווקיל יז זיא 1930 ראי ןיא .ערעדנא ןוא ענישזאי

 ךיז טאה טאטש רעזדנוא ןיא קנאב עשידיי עטשרע יד

 ןזיב ןטלאהעג ןטייקירעווש עטנאמרעדנביוא עלא יד ץארט

 .המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא

 ןאפשנירג לאימחרי

 ו>>אראפ רעקרעווטנאה רעד

 המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ראפ ןראי עטצעל יד ןיא

 ־אגרא רעקרעווטגאה א ןראוועג טעדנירגעג קסוטלופ ןיא זיא

 *ילעב עשידיי עלא ןעמונעגמורא טאה עכלעוו ,עיצאזיג

 ןוא רעסיורג א ןיא ךיז טלקיווטנא ןוא טאטש ןיא תוכאלמ

 םענייא ןעגנודעגפא טאה ןייאראפ רעד .עיצוטיטסגיא רעקראטש

 זיוה ןיא םאג יאמ רעטירד רעד ףיוא ןלאז עטסנעש יד ןופ

 ןוא עניב א םיא ןיא טנדראעגנייא ןוא םעשטיוואלעפאק יד ץפ

 ןענעז אד .ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע ראפ רעצעלפ־־ץיז טימ

 ־רוטלוק ערעדנא ןוא ןעגנולעטשראפ־רעטאעט ןעמוקעגראפ

 רעד .רעטכיד ןוא רעביירש ןופ ןעגנוזעלראפ ,סעזערפמיא

 ־קעס־ןכאפ ענעדישראפ ףיוא טלייטעצ ןעוועג זיא ןייאראפ

 ־עגלא רעד ןיא רעייטשראפ ןבילקעגסיוא ןבאה עכלעוו ׳םעיצ

 דיז טימ טלעטשעגראפ טאה סאוו ,גנוטלאווראפ רעגיימ

 טייקיטעט יד .ץוח יפלכ טפאשרעייטשראפ עטרידילאסנאק א

 ןוא עקיטייזליפ א ןעוועג זיא ןייאראפ־רעקרעווטנאה םענופ

 ־ילעב יד ןופ עיצאדילאסנאק רעכעלרעניא רעד קנאד א

 יד ןרעכיז וצ דנאטשמיא ןעוועג ןייאראפ רעד זיא תוכאלמ

 עשידיי יד ןופ אווינ ןשינעמכאפ ןוא ןסערעטניא עלעיסנאניפ

 יד ןסיוטשעגפא גלאפרעד טימ ךיוא טאה רע .רעקרעווטנאה

 טימ ,רעקרעווטנאה עשיליופ עטריגיליווירפ יד ןופ ןפירגנא

 *יטנא ןא טריפעג ןבאה עכלעוו ,ןכעצ ענעסאלשעג עדעייז

 ראפ ןוא הכאלמ־לעב ןשידיי םעד ןגעק עיצקא עשיטימעס

 רעטנעצ םלא גנוטסעפ עקראטש א ןעוועג זיא קסוטלופ עכלעוו

 .רעלק ןשיליוטאק םענופ
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 סרעראפ דיראי

 ןשידיי םענופ גנוטלאווראפ רעד ןופ םירבח יד ןשיווצ

 ־אניוכ השמ :ןענאמרעד וצ יאדכ זיא ןייאראפ־רעקרעווטנאה

 ,ןייטשנעראב המלש ,גנילרעפש השמ ,עשזור םהרבא ,רעוו

 ,רעצלעמ ׳רעבראפ ,שטיווארעבראפ ףסוי ,ןאפשנירג גילעז םייח

 ־ראפ םעד םורא .א״א יקסנילעיז םהרבא ,לגיפשנזואה ׳שזניא

 ןשטנעמ־סקלאפ ןוא רעקרעווטנאה טריפורג ךיז ןבאה ןייא

 ןיא •גנורעקלעפאב רעשידיי רעקסוטלופ רעצנאג רעד ןופ

 ־ייטראפ רעשידיי ראפ גנוגעוואב־סקלאפ רעניימעגלא רעד

 ןשידיי ןסיורג םענופ גנוריפנא רעד רעטנוא ,ןליופ ןיא גנוקיד

 רעד ןסאלשעגנא ריוא ליז טאה ,יקצולירפ חנ ׳וודא ןובירט

 .קסוטלופ ןיא ןייאראפ רעקרעווטנאה רעשידיי

 זיא ,ןטייצ ענעי ןיא ללכב יוו ,םזאיזוטנע ןסיורג א טימ

 ־ץיטש םענעגייא ןא ופאש וצ ןטערטעגוצ גנוטלאווראפ יד

 ןראוועג ןבילקעגסיוא זיא םע .רעדילגטימ ערעייז ראפ דנאפ

 ־רעפש השמ ח״ח יד ןופ גנוקילייטאב רעד טימ עיסימאק א

 עכלעוו ,שטיווארעבראפ ףסוי ןוא ןייטשנעראב המלש ,גניל

 א ראפ ןפיוקסיוא ןלאז םירבח עלא זא ׳טגיילעגראפ טאה

 ןפוא אזא ףיוא ןוא — עיצקא ןא — ״יאפ״ א עמוס רעניילק

 רעד .האוולה רעקיטנעצארפנא ןא ףיוא טכער סאד ןעמוקאב

 רעד ןיא ןראוועג טכעלקריווראפ זיא גאלשראפ רעקיזאד

 רעד ןיא םירבח ד״א יד ןוא עסאק־ייל א ןופ טלאטשעג

 ןוא טעטלאווראפ ריא טימ ןבאה גנילרעפש השמ ןופ ץיפש

 .םרפ לבקל תנמ לע אלש תואוולה יד טימ דיז טקיטפעשאב

 טאה עסאק יד סאוו ,זיא ןטייצ ענעי ראפ שיטסירעטקאראכ

 ־טנאה םענופ שמש םענופ רעמיצ ןקיטייז א זיא ןענופעג ליז

 ןיא ןוא יקסוואנאזאר ןועמש ןופ רצח ןיא לאקאל רעקרעוו

 רעד ןראוועג טגיילעג זיא לרעמיצ םעניילק ןקזאד םעד

 ־קאוועצ קראטש יוזא ליז רעקידרעטעפש רעד ראפ ןייטשטנורג

 ןענופעג ליז טאה םאוו ,"פ״במ עסאק־ראפש ןוא־ייל" רענעס

 ןוא עסיורג עריא טימ 4 .מונ סאג רעקסראילטאק רעד ףיוא

 .טאראפא־ןטמאי/ב ןטגייווצראפ א ןוא ןרעמיצ ענייש

 זיא עיצאזינאגרא־רעקרעווטנאה רעד ןופ טייקיטעט יד

 ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ לורבסיוא ןטימ ןראוועג ןסירעגרעביא

 זיא גירק־טלעוו ןטייווצ ןזיב רעבא ׳1914 ראי ןיא המחלמ

 יירט טאה עכלעוו ,עסאק־ראפש ןוא־ייל יד קיטעט ןעוועג

 טרעטשעצ ןוא טאטש ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד טנידעג

 לרוד בושיי רעקסוטלופ ןשידיי ןצנאג ןטימ ןעמאזוצ ןראוועג

 .ןפארטאס עשטייד עקיטולב יד

 (שטיוואמישאט) ןאמלוב הדיא

 - רעלדנעה־ויילק ווא רעקרעווטנאה
 סרעראפ דיראי

 קסוטלופ ןיא זא םעד וצ ןעוועג םרוג ןבאה תוביס ליפ

 ־טנאה ןוא רעלדנעהניילק עשידיי לס א ןעניפעג ליז ןלאז

 ףיוא תאפ םאד ןעוועג זיא הסנרפ־טפיוה סנעמעוו ׳רעקרעוו

 .עיצקודארפ רעייז ןוא הרוחס רעייז ןפיוקראפ וצ ידכ םידיראי

 ןוא רעפרעד לס א טימ טלגנירעגמורא ןעוועג זיא טאטש יד

 ןדיי רעקסוטלופ יד ןופ לייט רעסיורג א ,ךעלטעטש עניילק

 ןופ ןוא ןטאטשראוו עניילק ןופ ןעוועג סנרפמ ליז ןבאה

 ןעוועג זיא אפוג טאטש ןיא קראמצאזפא רעד .לדנאהניילק

 ןראפ וצ ןעוועג םרוג טאה םאד ןוא רעטצענערגאב א רעייז

 ,רעכאמלטיה ,רעדיינש ,רעטסוש ןענעז ןראפעג .םידיראי ףיוא

 !תוכאלמ־ילעב ערעדנא ןוא םרעדיזנפייז ,סרעקעב ,סרעלאטס

 ערעדנא ןוא עירעטנאלאג ,רוטקאפונאמ ןופ םירחוס ליוא

 ןענעז דרעפ ןוא תומהב ׳תופוע ןופ סרעפיוקפיוא ,ןעלקיטרא

 עגנוי ןוא ןשטנעמ ערעטלע .םרעראפ־דיראי יד ןשיווצ ןעוועג

 טזאלעג םיוא לאוו ,ןייא לאוו ליז ןבאה תוחפשמ עצנאג ,טייל

 .ןגעוו יד ןיא

 'טימ ,גאטנאמ ןעמוקעגראפ םידיראי יד ןענעז ללכ לרדב

 יד ןעוועג ןענעז גאטיירפ ןוא גאטסניד .גאטשרענאד ןוא לאוו

 טאה דיראי ןופ גאט רעד .קסוטלופ ןיא געט־קראמ עליבאטס

 ,לסקעוו א ןלאצ וצ ףיוא ןימרעט רעקיסאפ א יוו טנידעג ליוא
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 (שטיוואמישאטו ן א מ ל ו ב א ד י א

 קראזו ןיא "שיט" א - קושב ךחדוש"

 .הרוחס לסיב שירפ א ןפיוקנייא רעדא דסח־תולימג א ןבעגפא

 ךיז ןטיירגוצ םאד ןעוועג זיא ןכאז עטכייל יד ןופ טשינ

 א) ןימאלאג ץא סאוו םעד בילוצ :ליפשייב םוצ .דיראי םוצ

 ןעמוקעגראפ זיא (וואנאכעשט ןוא קסוטלופ ןשיווצ ףראד םיורג

 א ןעוועג ןענעז׳ס ןוא גאטנאמ שדוח ןיא לאמנייא דיראי א

 הרוחס יד ןטיירגוצ רעסיוא טפראדעג ןעמ טאה ,סרעראפ ךס

 םע רעוו .ןגאוו א טימ ךיז ןגראואב ךיוא העירפ געט ראפ א

 ייווצ־עבלאז ןראפעג זיא רעבא טייהרעמ יד ,ןיילא ןראפעג זיא

 טאה לאמנייא טשינ .ןגאוו ןייא ףיוא יירד־עבלאז רעדא

 ־לעב רעד טאה טונימ רעטצעל רעד ןיא שממ זא ,ןפארטעג

 ןאד ןוא ןשטנעמ יד ןוא הרוחס יד ןריפ וצ טגאזעגפא הלגע

 ןיוש זיא םאד ןוא ןאמרופ ןרעדנא ןא ןכוז טזומעג ןעמ טאה

 סרעביירטרעטנוא יד ןופ טייהרעמ יד לייוו ,רערעווש ןעוועג

 ויא ןאד ןוא רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיופ ןעוועג ןענעז

 טלאצעג טאה ןעמ רעדא ,ןגיטשעג עקנאמרופ א ןופ זיירפ רעד

 .ךיז טניול סע יצ וליפא קידנטכארט טשינ

 רעד ןופ ןקאפנייא סאד ןעוועג ךיוא זיא טכייל טשינ

 טקאפעג טאה ןעמ לייוו .טרעיודעג סאד טאה גנאל־ןהעש .הרוחס

 יד ,ךייג רעסעב לאז" הרוחס יד ידכ העדנוזאב לקיטרא ןדעי

 טקידנעעג טאה ןעמ זא ןוא ,וו״אא םינוק "ןבאה. לאז ףאטש

 העש עכעלטע ןבילבעג םיוק זיא ,טכאנראפ גאטנוז טעברא יד

 ןעמ טאה טכאנייב רעגייזא 10 םתא לייוו ,ךיז ןעורפא ףיוא

 ־עג ךיז טאה דיראי רעד שטאכ ׳געוו ןיא ןייז טזומעג ןיוש

 געוו רעד ןוא ירפ רעד ןיא רעגייזא 9 םורא טשרע טלעטש

 טזומעג רעבא טאה ןעמ •העש עכעלטע זיולב טרעיודעג טאה

 .הרוחס רעד טימ "לעטש" יד ןלעטשוצקעווא ווו ץאלפ א ןכוז

 םיא ןעמ טאה ,טרא ןקיסאפ א ןענופעג ןיוש טאה ןעמ זא ןוא

 ־ראפ טשינ םיא לאז רעצימיא זא ,טכאנ עצנאג א ןטיה טזומעג

 .ןסאפפיוא טזומעג ןעמ טאה הרוחס רעד ףיוא ךיוא ןוא ןפאב

 .טכאנ עצנאג א ןראוועג טצראוושראפ עקאט ןעמ זיא

 ־ןוז עטשרע יד ןזיוואב ךיז ןבאה םע ראנ יוו ,גאטראפ

 יד ןגיילסיוא טימ למוט רעד ןביוהעגנא ךיז טאה ,ןלארטש

 יד טימ לעטשעג םעד ןטיהראפ ןוא ןקיטסעפראפ ,הרוחס

 ר עדא ,ןוז רעפראש א ןוא טניוו ןקראטש א ןגעק ןעלקיטרא

 ־ראפ הרוחס יד עקאט זיא לאמנייא טשינ ןוא ןגער־סאג א

 ןבאה רעטייווצ רעד ןוא טעברא ןייא ןשיווצ .ןראוועג טצענ

 .ןסייבנא ןא לאמלייט ןוא ןענעוואד א "טפאכעגניירא" ןדיי

 יד ןזייוואב וצ ןביוהעגנא ךיז ןבאה רעגייזא 9—8

 טכוזעג ןבאה עכלעוו ,סעטרעיופ עגנוי — םינוק עטשרע

 וצ (סעמשאט) סעגנעטס עקיבראפ ענעדישראפ ןוא ןלערק

 טפיוקעגנייא ןבאה םעטרעיופ ערעטלע .ראה יד ןצופראפ

 ןוא ףייז ,ןקאז ,רעדיילק ףיוא ןפאטש ךעלכיט־פאק עטרילאק

 ןיוש ןבאה םירעיופ יד ןעוו ,רעטעפש .ןעלקיטרא ערעדנא

 ־ראד ערעדנא רעדא ,דרעפ א רעוו ,המהב א דעוו ,טפיוקראפ

 ןא ךיז ןפאשוצנייא ןעמוקעג ייז ןעגעז ,עיצקודארפ עשיפ

 ןטאוואדק ,ןעלטיה ,לוויטש ,הרוחס־טינש לקיטש א ,גוצנא

 טזיילעג ןעמ טאה רעטייווצ רעד ןוא הינק ןייא ןשיווצ /דכו

 .םעמשטערק עקיטרא יד ןיא ןפנארב ןוא גראוושאנ ,סקעבעג

 לדנאה רעד ןעמונראפ טאה םידיראי יד ףיוא טרא ץועדנוזאב א

 יד טשימעגסיוא ךיז ןבאה אד •דרעפ ןוא תומהב ,תופוע טימ

 ,םירחוס יד ןופ ןעיירשעג יד טימ םייח־ילעב יד ןופ תולוק

 ץנאג ןעגנאגעג זיא לדנאה רעד ןוא ,םרעלקעמ ןוא םירעיופ

 .םעטאלז רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ערעווש ףיוא טפא

 א טלעטשעג ךיז טאה םע ןוא ןפלאהעג טאה טאג זא

 "עינעזדאראנ עשזאב" ראפ רעגייטש א יוו ,דיראי רעסיורג

 םע ןוא עכסאפ רעכעלטסירק רעד ראפ רעדא (סעמטסירכ)

 ןוידפ רעטוג א טכאמעג ךיז טאה ,רעטעוו ןייש א ןעוועג זיא

 ־תולימג א ןבעגפא ,לסקעוו א ןלאצ טנאקעג ןבאה ןדיי ןוא

 קידנעטש טשינ רעבא .הרוחס לסיב שירפ א ןפיוק ןוא דסח

 ־ראפ ןטימ .טסנידראפ א טימ םייה א קירוצ ןעמוקעג ןעמ זיא

 רעלטיה ןעוו םעד ךאנ טרפב ,םזיטימעסיטנא ןופ ךיז ןקראטש

 עגאל יד ךיז טאה ,דנאלשטייד ןיא טכאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא

 ןקידטלאמעד ןברוד עטמיראב יוזא יד .טרעדנעעג ןצנאגגיא

 ־דאלקס יאוואלס רעימערפ ןוא רעטסינימ־רעניא ןשיליופ

 ־סח ,ןדיי ןגאלש ה״ד ,"םעשווא" גנוזאל ענעפראוועג יקסוואק

 ,אברדא ןוא אברדא טאקיאב רעכעלטפאשטריוו רעבא ,הלילחו

 ןטנעדוטס עשיטימעסיטנא .ןטאטלוזער עריא ןבעגעג טאה

 סענאגארטס עשידיי יד טריטעקיפ ןבאה סענאגילוכ םתס ןוא

 עשידיי ןופ סעלעטש יד ןופ םינוק יד חוכ טימ ןסירעגקעווא ןוא

 ןטפעשעג עשידיי םורא ביוא .תוכאלמ־ילעב ןוא רעלדנעה
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 ןייאראפ־דיילקאב רעלענאיסעפארפ רעד

 עקיזאד יד זיא ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןופ ןסאג יד ףיוא

 ׳ ערגאב םאמ רעסיוועג א ןיא ןעוועג טעברא "עשיטאירטאפ"

 ןעוועג םידיראי ןוא קרעמ יד ףיוא עגאל יד רעבא זיא ,טצענ

 ןרעטנוא הרוחס רעד טימ ןענאטשעג זיא ןעמ .ערעגרע ליפ א

 סענאגילוכ יד ןופ ןגאלש ןוא םוקנא ןתעשב ןוא למיה ןעיירפ

 רעקיטכיר רעד וצ ייצילאפ יד ןזיוואב טשינ לאמנייק ךיז טאה

 יד ייס ןוא רעצעה יד ייס טומ ןבעגעגוצ טאה סאד .טייצ

 ־עלארפ־ןפמול" ןוא םירעיופ ,םירחוס ענעריובעג־יינ עשיליופ

 לדנאהניילק םוצ ןעגנאגעגרעביא ןענעז עכלעוו ,"טאיראט

 ־טפאשטריוו עשיליופ ןופ עציטש עלעיצנאניפ קידנעמוקאב)

 ןעיירדרעביא ןוא ןדיי ףיוא ןלאפוצנא ,(סעיצאזינאגרא עכעל

 א ןופ דנאטשרעדיוו רעטסנעלק רעדעי .סעלעטש ערעייז

 .םארגאפ א טימ טארדעג טאה רחוס ןשידיי

 טש ינ טאה ןעמ ןוא םולשב רעבירא זיא דיראי רעד זא

 ןתעשב ךאנ טאה ,תורוחס יד טריבארעצ טשינ ןוא ןגאלשעג

 ןייטש א ןפאכ וצ ראפעג יד טרעיולעג םייה א ריז ןרעקמוא

 ־פא טשרע טאה ןעמ .םיצקש עטצעהעגרעטנוא ןופ פאק ןיא

 ־אליק עכעלטע ןענופעג ךיז טאה ןעמ ןעוו ,יירפ טמעטאעג

 .לטעטש םענופ טייוו רעטעמ

 ןעוועג ךישממ ןדיי ןבאה תורצ ןוא ןדייל עלא יד ץארט

 ,תונכס ראפ ךיז טלעטשעגפא טשינ ,םידיראי ףיוא ןראפ וצ

 .בוטש ןיא הסנרפ ןעגנערב טזומעג טאה ןעמ לייוו

 ־קראמ עשידיי יד ןופ תונשקע ןוא רעיודסיוא ,טומ יד

 ,תוכאלמ־ילעב ןוא רעלדנעהניילק ,קסוטלופ ןופ רעלדנעה

 ןשידיי םעניימעגלא ןופ טייק רעד ןיא גניר א ןעוועג ןענעז

 ,עיצאנימירקסיד ןגעק ןליופ ןקידהמחלמראפ םעניא ףמאק

 .רארעט ןשימאנאקע ןלאטורב ןוא גנונגייאטנא

 קענאשזאבא לאיחי

 רעלענאיסעפארפ רעד
 ןייאראפ דיילקאב

 ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךיז ןקידנעראפ ןכאנ דלאב

 עלענאיסעפארפ עטגייווצראפ א טריפעג ךיז טאה המחלמ

 יד ךיז טאה תוביס ענעדישראפ בילוצ .קסוטלופ ןיא טייקיטעט

 ראי ןיא טשרע טיינאב ןראוועג ןוא ןסירעגרעביא טייקיטעט

 קראטש ךיז טאה טאטש ןיא ןעוו ,טייצ א ןעוועג זיא סאד .1934

 ־אב ןבאה תוכאלמ־ילעב יד •ךאפ־רעלאטס רעד טלקיווטנא

 ןטקילפנאק־םטעברא עטפא יד ןייא עכעלטנגוי ךס א טקיטפעש

 עלענאיסעפארפ א ןדנירג וצ טייקידנעווטיונ א ןפאשעג ןבאה

 *רעלאטס עפורג א ןופ וויטאיציניא רעד טימ .עיצאזינאגרא

 ־לעוו ,ןייאראפ־ץלאה רעד ןראוועג טעדנירגעג זיא רעטעברא

 .טאטש ןיא טייקיטעט עוויסנעטניא ןא טריפעג טאה רעכ

 ךיוא ךיז ןבאה סרעלאטס יד ןופ ליפשייב םעד טיול

 ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא רעטעברא־רעדיינש יד טריזינאגרא

 לאיחי ,שטיוואלעפאק ןועמש ,רעקשאב השמ ,קעזירגז ןויצ־ןב

 ןפארטעגנא ךיז טאה טעברא־ריזינאגרא יד .א״א קענאשזאבא

 1933 ,קסוטלופ ןיא ןייאראפ־ץלאה סעד ןופ רעדנירג

 שינעביולרעד א ןא ןראוועג טריפעג ,ןטייקירעווש עסיורג ףיוא

 ןיא גנולמאזראפ רעטשרע רעד ייב דלאב ןוא טכאמ רעד ןופ

 יד ןעמוקעגנא זיא סעוואלפאפ ףראד ןיא גנוניווו־רעמוז א
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 קעבאשזאבא לאיחי

 םעניא ןפיולטנא וצ ןזיוואב ןבאה רעטעברא יד .ייצילאפ

 טריטסערא טשינ זיא רענייק זא יוזא ׳דלאוו ןקיייברעד

 .ןראוועג

 םענופ .ק.צ םוצ ןדנאוועג דיז ןבאה ןראטאזינאגרא יד

 תורוש יד ןופ רעביירש רעד .קסוטלופ ןיא ןייאראפ־דיילקאב

 יד ןעמוקאב ןוא עשראוו ןיא טרינעוורעטניא ךעלנעזרעפ טאה

 יד ןשיווצ טייקיטעט עלענאיסעפארפ א ןריפ וצ שינעביולרעד

 .קסוטלופ ןיא רעטעברא־רעדיינש

 לקנעי ןופ ןענאטשאב זיא ןייאראפ םענופ גנוטלאווראפ יד

 ,ראטערקעס םלא קענאשזאבא לאיחי ,רעציזראפ םלא אדולעג

 ןועמש ןוא קעזירגז ןויצ־ןב ןוא רעריסאק — רעקשאב השמ

 *ראפ ןעוועג ןענעז עלא ייז .רעדילגטימ — שטיוואלעפאק

 םענופ טייקיטעט רעד ראפ עטסאראטס ןראפ טכעלטראווטנא

 .ןייאראפ

 ךיז גנוטלאווראפ יד טאה ,גנודנירג רעד טימ דיילג

 ןיא ןעמוק ןלאז ייז זא ,רעבעג־סטעברא יד וצ ןדנאוועג

 יד .רעטעברא יד טימ ואמפא ןא ןביירשרעטנוא ןוא ןייאראפ

 ןוא "הפצוח" אזא ןופ ןראוועג טניוטשרעד ןענעז םיתב־ילעב

 ןענעז רעטעברא ערעייז רעבא .גנודנעוו עקיזאד יד טריראנגיא

 ־דנאה עקיטומ עקיזאד יד ןוא טעברא רעד וצ ןעמוקעג טשינ

 ןעמ טאה םוטעמוא .טאטש ןיא עיצאסנעס א ןראוועג זיא גנול

 םייב שרדמדויב ןיא וליפא /׳םיפוצח" יד ןגעוו טדערעג

 ־םיימ יד ןענעז ,הרירב ןייק רעבא קידנבאה טשינ .ןענעוואד

 ־רעטנוא ןוא ןייאראפ ןיא ןעמוקעג רעטעפש יצ רעירפ סרעט

 .ךאמפא םעד ןבירשעג

 ־ךאפ עקידנגלאפ ןראוועג ןפאשעג ןענעז ןייאראפ םעניא

 :סעיצקעס

 ־דאפ א טימ עיצקעס ןיזאגאמ־רענעמ .1

 ןויצ־ןב ח״ח יד ןופ ןענאטשאב זיא עכלעוו ,עיסימאק

 .שטיוואקראמ הילדג ,שטיוואבמעדאפ קודצ ,קעזירגז

 ;ןאמלעגאפ םייח ןוא רעטסנעפ לרעב

 טלעטשאב־רענעמ ןופ עיסימאק־ךאפ רעד טימ .2

 השמ ,שטיוואלעפאק ןועמש ח״ח יד טריפעגנא ןבאה

 ;א״א רעוועשלאוו לסוי ,רעקשאב

 עיצקעס־רעדיילק־ןעמאד רעד ןופ שארב .3

 עינעה ,גרעבמולב עזיור ח״ח יד ןענאטשעג ןענעז

 ;קענאשזאבא לאיחי ןוא גרעבנעזאר עשטביל ,לאינד

 ןעוועג ןענעז עיצקעס רעלקומש רעד ראפ .4

 ןושרג םהרבא ,ןייפסיז ןרהא ח״ח יד ־ןעלטראווטנאראפ

 .קענאשזאבא לאיחי ןוא ןייטשלעקניפ

 ־סיורא ךיז טאה ןעמעלבארפ־ךאפ ענעדישראפ יד ןשיווצ

 םע העש לפיוו ןופ עגארפ יד ייר רעטשרע רעד ןיא טקורעג

 טרעדאפעג טלאמעד ןבאה רימ .גאט־םטעברא רעד ןייטשאב לאז

 יד זא ךיז טייטשראפ •העש 9 ףיוא טעברא יד ןצענערגאב וצ

 רימ ןוא ןעוועג םיכסמ טשינ םעד ףיוא ןבאה רעבעג־םטעברא

 ןא ןעוועג זיא קיירטש רעד .ןקיירטש וצ ןסאלשאב ןבאה

 .ךאפ־רעדיינש ןצנאג םעד ןעמונעגמורא ןוא רעניימעגלא

 ־ראפ זיא עכלעוו ,עקידנקיירטש יד ןופ גנולמאזראפ א תעשב

 ןוא ייצילאפ ןעמוקעג זיא ,"דנוב" ןופ לאקאל ןיא ןעמוקעג

 ־ילגטימ־סגנוטלאווראפ יד טימ עקידנזעוונא עלא טריטסערא

 יד רעביא ןיידא טסערא ןיא ןראוועג טריפעג ןענעז ייז .רעד

 ןקידנרעטישרעד א טפאמעג טאה סאד ןוא קסוטלופ ןופ ןסאג

 *ראפ רעד ןעוו .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ףיוא קורדנייא

 ןופ טרעקעגמוא דיז טאה אדולעג לקנעי ןייאראפ ןופ רעציז

 ןכארבעצ שילאראמ ןוא שיזיפ ןעוועג רע זיא ייצילאפ רעד

 .ןעגנאגעגכרוד זיא רע םאוו ןעקנוקינייפ יד ןופ

 קסוטלופ ןיא ןייאראפ־דיילקאב רעלענאיסעפארפ רעד

 ענייז ןופ ןסערעטניא יד טצישאב ןוא ןטארטראפ קידריוו טאה

 ףמאק ןייז .רעטעברא־רעדיינש ענשאפעראה יד ,רעדילגטימ

 טאה ןעגנוגנידאב עלאיצאס יד ןוא ןעניול יד ןרעסעבראפ ראפ

 עשידיי יד ןופ ףמאק םעניימעגלא םעניא ןטכאלפעגניירא דיז

 רעיינ א ןוא ןגראמ ןרעסעב א ראפ ןליופ ןיא ןסאמ־רעטעברא

 .עיצאטאולפסקע ןופ יירפ ,טלעוו



 ס״כורוב תירק) יקסנילבערס המלש

 קדצה תנ>ל

 ראי ןיא ןראוועג טעדנירגעג זיא "קדצה תניל" הרבח יד

 ןיא ןעמוקעגראפ זיא הפיסא עטשרע יד .(ה״פרת) 1925

 עריא טימ ,אדארבאקלעיוו השמ ןופ זיוה ןיא ,ולסכ שדוה

 המלש ׳* אדארבאקלעיוו השמ רעדנירג ןוא םירבח עטשרע

 ךינעה ,רענאק ךינעה ,שטיוואקסאפ לציא הדוהי ,קאהלקניוו

 .תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא רעוואקאמ לאוי ׳לעדנעה

 :םירבח יד ןעמוקעגוצ ןעבעז הפיסא רעטייווצ רעד ייב

 דוד ,לעדנעה לבייל ,שיפ םייח־שרעה ,יקסוואלאטאפ לטאמ

 .ןייטשרוב לארשי ןוא אדלאפ קיזייא

 ראב טרירטנעצנאק ךיז טאה טייקיטעט עטשרע רעזדנוא

 ןגעלפ (ירפ 6 זיב 9 ןופ) טנווא ןדעי .ה .ד /,הניל רעד ףיוא

 יד ןקיטכענרעביא ןקנארק א וצ םירבח ייווצ ןרעוו טקישעג

 ־יטסניא רעד ראפ ןעמוקאב ןבאה רימ ןעוו ,ךאנרעד .טכאנ

 .ןביוהעגנא רימ ןבאה ,(12 עקסראלטאק ףיוא) לאקאל א עיצוט

 ןפאשנייא ,ןעלטימ עלעיסנאניפ ענעגייא טימ תליחת ןיא

 .ןקנארק א ראפ דיורבעג ןטשרע ןופ םילכ־האופר עסיוועג

 טימ גנודניבראפ א ןעמוקאב ןבאה רימ ןעוו ׳רעטעפש

 יזטשרע רעייז ןעמוקאב ןוא עקירעמא ןיא טיילסדנאל ערעזדנוא

 רעצרוק א ןיא ןוא רעלאד 75 רענטוק ׳רפ ךרוד :יוו) עציטש

 50 — םאפ לדנעמ ןופ רעטכאט א ,ןיטסירוט א ןופ טייצ

 םילכ ערעכעלצונ רעמ דאנ טפיוקעגנייא רימ ןבאה ,(רעלאד

 טימ ןקנארק םעד ןציטש .ג״דא םעננאוו־ץיז ,םעננאוו־גיל :יוו

 יד טאהעג טשינ דאנ הרבח יד טאה ןטפעצער ןוא ראטקאד א

 רעד וצ ןדנעוו וצ ךיז ,טמיטשאב ןראוועג זיא .ןטייקכעלגעמ

 עציטש רעכעלשדוח א ןגעוו טאטש ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי

 ןוא טרעייטשאב ריז ןבאה ןאמ 800 רעביא .קעווצ םעד ראפ

 .ךרעב .לז 100 א ייב ןראוועג טריסאקעגנייא זיא שדוח רעדעי

 ףליה ןקנארק םעד ןבעג וצ חוכב ןעוועג ןיוש רימ ןענעז ואד

 ןא ןיא טפעצער א םיא ראפ ןפיוק ךיוא יוו ראטקאד א ןופ

 ןעוועג זיא "קדצה תניל" ןופ גנודניבראפ עטשרע יד .קייטפא

 רעקיציילפטיירב ,רעכיוה א .השמ רעדנילב ר עד •
 טימ טאטש ןיא ונימב דיחי א ןעוועג זיא רע .םינפ תרדה ןא שימ
 עגנאל ראפ .טלאטשעג רעכיוה ןוא ןעזסיוא ןשיזיפ םענייש ןייז
 ךרע ןייז ןעוועג זיא סאד ."קדצה תניל" ןופ רעציזראפ ןעוועג וראי
 ךעלדיימ ןוא ועלגניי .רערעל א ןעוועג רע זיא לענאיסעפארפ .טמא
 טנרעלעג ןוא טפירש ןשיפארגילאק םעד ןיא ןביאנייא רע טגעלפ
 ןעיעוואד ,ןובשח ןענרעל דיוא טגעלפ רע .לווירב שידיי א ןביירשנא

 .דמלמ־רדח רענרעדאמ ןימ א .ך״נת ןיא

 םיריוטקאד יד טימ — םעד דאנ ןוא שטיוועינסינ ר״ד ןטימ

 א ןוא זיירפ א ייז טימ קידנלעטשנייא ,ינרוג ןוא קאבמאט

 .םיזיזו רעד ראפ ןלאצ ןופ ןפוא

 יקסלאוו ןוא יקסדאגעינש :רעקייטפא יד טימ עבלעז סאד

 רעזדנוא ןעמוקאב טאה רעקנארק רעדעי .ןטפעצער יד עגונב

 א םניחב ןעמוקאג ןבאה עכעלגעמראפ טשינ יד .עציטש

 ןעמוקעגנגעקטנא ריוא ןענעז רימ .ןטפעצער דיוא ןוא ראטקאד

 ־רעד רעסיוועג א ןיא טקיטיינעג ךיז טאה רע ןעוו ,ןקנארק א

 ךיוא ןגעלפ רימ ."תוחוכ יד וצ ןעמוק" טפראדאב ןוא גנולאה

 יד ןיא גנוצייהאב טימ עקנארק עכעלגעמראפמוא יד ןגראזאב

 ןרירושזיד ןגעלפ טכאנ רעדעי .ןרעטניוו עקיטסארפ עטלאק

 ןיא טיירג קידנעייז ,לאקאל רעזדנוא ןיא רעדילגטימ ייווצ

 .ןקנארק א וצ ראטקאד א ןפורוצסיורא טייקיטיינ א ןופ לאפ

 עשיניצידעמ ערעזדנוא טימ ךיז ןגעלפ טייצ רעד טימ

 ־לעפאב רעכעלטסירק רעד ןופ עקנארק וליפא ןצונאב םילכ

 ןיא ןענופעג דיז ןבאה םאוו ,םיריוטקאד עלא טעמכ .גנורעק

 ןצונאב ךיז ןגעלפ סעקרעשוקא דיוא ירי (לאצ ןיא 9) קסוטלופ

 ."קדצה תניל" ןופ םילכ יד טימ

 רעטומ א ןעוו ,לאפ םעד ןענאמרעד וצ אד יאדכ זיא׳ס

 ןרעכיז א ןופ ןראוועג טעוועטארעג זיא רעדניק עניילק 5 ןופ

 ."קדצה תניל" םעד קנאד א טיוט

 ןוא םאג יאמ רעט3 רעד ףיוא טניווועג טלאמעד באה דיא

 רעד ןופ םילכ עשיניצידעמ יד רעביא רעעזפיוא רעד ןעוועג

 .טכאנ רעבלאה דאנ .טייצ־רעטניוו ןעוועג זיא׳ס .עיצוטיטסניא

 ףיוא טניישרעד׳ס .ריט רעד ןיא פאלק ןקיטסאה א רעה דיא

 :םעראיל א טימ טסירק רענעקארשעצ א לעווש םעד

 ־עק עניילק 5 ןופ רעטומ א !עוועטאר !יגארד אגעלאק״

 םאוו "עקוווראפ" יד ןוא טירעטפיד ףיוא ןלאפעגנייא זיא רעד

 ןיא ץוח א ןעמוקאב וצ טשינ ץעגרע ןיא זיא ,ןבאה ףראד יז

 ״!עשראוו

 .ילכ יד ןבעגעג םיא ןוא קדצה תניל ןיא ןפאלעג ןיב ךיא

 רימ ןעמוקעג טסירק רעד זיא םודא געט ראפ א ןיא

 .דיירפ רעכעלביירשאבמוא ןא טימ ןעקנאד

 זיא ןשטנעמ עטעוועטארעגפא ןופ ןלאפ עכעלנע ליפ דאנ

 *יטסניא רעקיזאד רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןענעכייצראפ וצ

 ־יצאנ םוצ זיב גנאל ץואי טריטסיזקע טאה עכלעוו ,עיצוט

 .ןטינשראפ ץלא טאה םאוו ,ןברוח
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 ךאש השמ לאפר

 סע>סעפארפ ע>>רפ
 ג״דא ןטאקאוודא ,ןטשיטנעד ,םיריוטקאד עשידיי ןופ ןפיט

 רעטקאד ןשידיי א ןעמוקאבוצניירא ןווורפ ץא ימ ליפ ךאנ

 ־וצפארא ןעגנולעג (1926 ןיא) ךעלדנע זיא ,קטוטלופ ןיא

 דיירפ סיורג טימ חא רעכלעוו ,רעטקאד ןשידיי א ןעגנערב

 ןופ דיי א זיולב ראנ טשינ .טאטש ןיא ןראוועג ןעמונעגפיוא

 לאנאיצאנ םיואכרוד ןעוועג חא רע ׳ןעוועג רע זיא םאטשפא

 .שטיוועינסינ ר״ד ןעוועג חא סאד ,טסינויצ ולוכ ןוא

 ןראוועג ןעמונעגנא דיג רע זיא ,רעטקאד רעטוג א םלא

 ,גנורעקלעפאב עכעלטסירק יד .טאטש תפ ןחירק עלא ןיא

 ךיוא יוו טריטאקיאב ,דיי םלא ,תליחת ןיא םיא טאה עכלעוו

 רעד ןיא טלאוועג טשינ ןבאה טאוו ,םיריוטקאד עשיליופ יד

 ,בגא) ןקנארק א ייב ןריטילוסנאק םיא טימ טייצ רעטשרע

 עשיליופ יד רע טאה ,ןטנגעג עשיסור יד ןופ קידנעמאטש

 טנעקרענא םיא ןבאה — (קירעהעג יוו ןטעזאב טשינ דארפש

 וצ םיא ןעוועג זיא טכייל טשינ .קידנרעיוד גנאל טשינ ראג

 טאה ןיצידעמ רעד ןיא תואיקב ןייז .הלוח א וצ ןעמוקאב

 םיריוטקאד עכעלטטירק יד •םשור א ןעמעלא ףיוא טכאמעג

 ־לוסנוק ןייז ןרעדאפ דעלסילשטיוא ןלאפ עטסנרע ייב ןגעלפ

 םעניא טעבראעג רע טאה רעטעפש טייצ א טימ .עיצאט

 ."אלואפ א יטנעצניוו" לאטיפש ןכעלטסירק

 טאה ,טסינויצ רעטריראלקעד םלא ,שטיוועינטינ רעב ר״ד

 .טאטש ןיא ןעמוקעגנא זיא רע ןעוו ,ןא גאט ןטשרע תפ ריילג

 ־יטטינויצ רעניימעגלא רעד ןיא לייטנא ןוויטקא ןא ןעמונעג

 .("רמשמה לע" םוצ טגיינעג קידנעייז) עיצאזינאגרא רעש

 ־ראפ םלא ןראוועג טלייוועגסיוא קימיטשנייא רע זיא דיג ראג

 ־בלאה רעניימעגלא־לופ רעד ףיוא דיוא .ייטראפ רעד ןופ רעציז

 ־םיוא קימיטשנייא רעדיוו רע טרעוו גנולמאזראפ רעקירעי

 ןייז ראפ גנונעקרענא ןא דו — רעציזראפ טלא טלייוועג

 ־לעזעג־תימעגלא ןוא עשיטטינויצ יד דיז ןענעמדיוו ןטטנרע

 ־םיורא קידנרעוו .טאטש ןיא ןעמעלבארפ עשידיי עכעלטפאש

 טימ דיוא ייי עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד דיוד טלעטשעג

 ןיא ןאמטאר רע טרעוו ,ןעגנוריפורג ערעדנא תפ ןעמיטש

 רעשידיי רעד ןופ םעזערפ דאנרעד ןוא רעזאד ,טארטאטש

 ־ייל רעשידיי רעד ןופ טאר ןופ רעציזראפ דיוא זיא רע .ענימג

 .עטאק־ראפש ןוא

 ־אב רע טאה ,טכאמ רעד וצ ןעמוקעג חא רעלטיה ןעוו

 רע טזאלראפ 1934 רעמוז םוא .ןרידיווקיל וצ ץלא ןטאלש

 .לארשי־ץרא ןיא דיז טצעזאב ןוא קסוטלופ

 טניפעג םע ווו ,ןאדנאל ןיא דיז רע טצעזאב 1963 ראי ןיא

 .ןוז רעקיצנייא ןייז ריז

 ןיא קטוטלופ ןיא ןעמוקעגנא ,דעוו א ש ארפ ר "ד

 רעטוג א ןעוועג זיא רע טאוו םעד ץארט .טייצ סעשטיוועינסינ

 ־ןיימעגלא תא עשינעיגיה ףיוא ןגארטראפ ןטלאהעג ,ראטקאד

 םאלש ןיא לאז ןוואקימיעט םעניא סעמעט עכעלטפאשנטיוו

 טנאקעג טשינ דיז רע טאה ,טכאעג ןעוועג רעייז זיא ןוא

 רע חא ,טרילימיסא קראטש קידנעייז .טאטש ןיא ןטלאהרעד

 .ןראוועג טרירעלאט טשינ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד דרוד

 טצעזאב ךיז ,קסוטלופ טזאלראפ רע טאה טייצ רעצרוק א דאנ

 .לאטיפש ןשידיי א ןיא טריציטקארפ ןוא עשראוו ןיא

 דיא .1895 ראי ןיא ןריובעג ,קאבמאט בקעי ר ״ד

 רעצינשארפ) לשזראכ ןיא טריציטקארפ ,גרוריכ ןוא טטינרעט

 טגעלפ רע .קטוטלופ ןיא טריציטקארפ ןראי 30 יד ןיא .(טנגעג

 ־יצידעמ רעביא ךארפש רעשידיי רעד ןיא סעיצקעל ןטלאה

 ןעמוקעגמוא .עשראוו ןייק קעווא רעטעפש .ןעמעלבארפ עשיב

 .עיצאפוקא רעשיצאנ רעד תעב

 ,םיריוטקאד עשידיי 2.500 יד ןשיווצ טרירוגיפ ןעמאנ ןייז

 .ש״מי םיצאנ יד ייב ןליופ ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו

 ןא םקינלעצ החמש) ,רעקטוטלופ א ,ינרוג ר "ד

 ןקידנעראפ ןכאנ טאטש ןיא ןעמוקעגנא זיא רעכלעוו ,(םעדייא

 ־אטש עכעלטפאשלעזעג ןייק ןיא .קיטקארפ ןוא עידוטט ןייז

 ־קארפ טאה רע .טקילייטאב טשינ ךיז רע טאה םינינע עשיט

 טנייה טבעל .1939 ןיא גירק םענופ ךורבטיוא ןזיב טריציט

 .עקירעמא ןיא

 ,1936 ראי ןיא גרעבמעל ןופ ןעמוקעגנא ,טראב ר ״ד

 ראג ןוא גנוי רעייז ןעוועג דאנ זיא רע טאוו קידנקוק טשינ

128 



 םעיסעפארפ עיירפ

 ןזיוועגסיורא רע טאה ,עידוטס ןייז טקידנעראפ טאהעג סאוו

 ןעמונעגנא ןראוועג זיא ןוא ךאפ ןייז ןיא טייקטנוואהאב ךס א

 .דעטקאד רעטוג א םלא טאטש ןיא

 ־דלעפ ןיא ןענופעג ךיז רע טאה קסוטלופ־שורג םעד תעב

 ־םגנוריגער רעשירענעמ רעד ןופ ןינב םעד ןיא םאוו לאטיפש

 .טרא םאד ןזאלראפ וצ ןליופאב דיילג םיא טאה׳מ .עיזאנמיג

 ןעמענטימ טזאלעג טשינ ראג םיא ןעמ טאה םייה רעד ןופ

 טאה רע םאוו עקיצנייא סאד .זדנוא ןופ םענייא ןדעי יוו

 אפאטסעג יד ןכלעוו ,םאלפיד ןייז ןעוועג זיא ךיז טימ טאהעג

 סעיזיווער עכעלנעזרעפ יד תעב — טראוונגעג ןיימ ןיא טאה

 רע ןעוו ,ןגאלשעצ טוג דאנ םיא ןוא ןסירעצ — םאלש ןיא

 .ןבעגפא קירוצ םיא םע ןלאז ייז ,ןטעבעג הנחט טימ טאה

 ןיא רעשדלעפ ןראי ךס א .שטיוואקסאי דורב

 .דראב רענעריושעגוצ־לסיב־ןיילק א טימ רעכיוה א .קסוטלופ

 טשינ .ןטסירק ייב ייס ןדיי ייב ייס ,ןעוועג ןעמונעגנא קראטש

 .רעטקאד א ןופ ךוזאב ןכאנ ׳ןפור םיא ןעמ טגעלפ לאמנייא

 ענייז ןוא זאנגאיד סרעטקאד וכעד ןקיטעטשאב לאז רע ידכ

 ,ןטראוו טפראדעג םיא ףיוא ןעמ טאה לאמ ליפ ...ןעגנוזייוונא

 יוו טאטש רעד ןיא עקנארק ייב ןעגנוכוזאב ךס א קידנבאה

 רעבא ,זעיגילער ןעוועג זיא רע .סורא רעפרעד יד ןיא ריוא

 ןטכיש עלא טימ טקאטנאק ןיא ןעמוקעג .טרעלקעגפיוא רעייז

 ייב ןוא ןזאלעגוצ העי וצ ןעוועג .גנורעקלעפאב רעד ןופ

 ליפ ןיא רע טגעלפ עקנארק עמירא ייב .טבילאב ןעמעלא

 .1920 ןיא ןבראטשעג .ןטפעצער יד ןפיוקסיוא ןיילא ןלאפ

 רעשידיי רעטשרע רעד ,שטיוואזאשזב לאומש

 .1900 ןופ טריציטקארפ טאה רעכלעוו ,טסיטנעד רעטרימאלפיד

 .1908 ןיא קסוטלופ ןיא ןעמוקעגנא ,עקנעלארטסא ןופ טמאטש

 .טאטש ןיא טסיטנעד רעקיצנייא ןוא רעטשרע רעד ןעוועג

 טריטאקיאב תליחת ןיא רע זיא ,ןאמכאפ רעטוג א שטאכ

 ןייז בילוצ,,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ אקוד ןוא האוועג

 יד .ג״דא תבש םוא ןטעברא טגעלפ ;גנוריפיוא ״רעיחפ״

 דורב וצ ןדנעוו רעבירעד דיז טגעלפ גנורעקלעפאב עשידיי

 עטכייל ראג א טימ ןייצ ןסייר טגעלפ רעכלעוו ,רעשדלעפ םעד

 זיא ןשטיוואזאשזב ןופ טעניבאקרטסיטנעד רענייש רעד .טנאה

 זיא ראפרעד .ןטנעיצאפ עשידיי ןופ "קידייל" שממ ןעוועג

 ןוא ןטנעיצאפ עכעלטסירק טימ ןעוועג לופ קידנעטש רע

 רעד טנעאנ ןייז וצ טימאב וליפא דיז טאה רע .טייל־רעטילימ

 ,שידיי םענייש א ,בגא ,קידנדער ,גנורעקלעפאב רעשידיי

 ןכלעוו ןופ טייוו ןצנאגניא ןעוועג זיא רע .גלאפרעד ןא רעבא

 יד ןיא דאד .עיצידארט רעשידיי ןוא ליפעג לאנאיצאנ זיא םע

 ןעמוק וצ ןעגנולעג םיא זיא (1916—17) האי עקידרעטעפש

 םעניא טעבראטימ ןייז ךרוד להק ןשידיי ןטימ טקאטנאק ןיא

 ־ברוד א ןטילעג טאה רע ווו ,ךיק רעמערא רעד ןופ טעטימאק

 .עניטנעגרא ןייק קעווא רע זיא 1920 ןיא .לאפ

 ןבירשעג ,ארויב א טריפעג .ןאמיינ לדנעמ־השמ

 .םיטפשמ ןופ גנעג ןיא העידי א טאהעג ןוא טכירעג םוצ סעטיב

 ,טצופעג ראנ ןריושעג טשינ ,דראב א טימ רעמורפ א ןיילא

 ןצראווש ןוא ןגארק ןסייוו ןפייטש א טימ ,טעדיילקעג גנאל

 'ירק יד ןוא םקעדאקראעלאפאנ םעד יונעג טנעקעג ,םפינש

 ־עג ,ךעלציפש ןוא ןגעוורעטנוא יד טימ ןטפירשראפ עלענעמ

 טאהעג ...ןטייווצ א טימ קע ןייא ןדניבוצ וצ יוו יונעג טסווו

 ןשיווצ .רעמיצ־טראוו א טימ טעניבאק ןטנדראעגנייא־ןייפ א

 ־םיתא טגעלפ רע .ןטסירק ליפ ןעוועג ןענעז ןטנעילק ענייז

 ייברעד קידנזייוונא ,גנולעטש ןייז קיסעמטעטיראטיוא ןגאז

 קידנעטש טאה רע סאוו ,סעצארפ םעד ןיא "גנעג" יד ףיוא

 ־אוודא טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא רע ...ןענווועג ראפ ןטלאהעג

 טאה רעכלעוו ,ךיז טייטשראפ ,ןעמאנ סטנעילק םעד ןיא ןטאק

 ־גיא םאד .יורטוצ טימ םיא וצ ןגיוצאב לייט ןטסרעמ ןיא דיז

 קסוטלופ ןיא זיא טייצ רענעי ןיא :זיא םעד ןופ עטנאסערעט

 ־אוודא 5 טימ טכירעג־טאטש א ןוא טכירעג־זיירק א ןעוועג

 סאוו ,ןאמייג לדנעמ־השמ זיא דאד — ןטסירק זיולב ,ןטאק

 תפ ןייר ןצנאגניא טשיג שיסור תא שיליופ ןביירשעג טאה

 .ןענאגרא־טכאמ עקיטרא יד ןופ טרירעלאט ןעוועג ,ןזיירג

 •1939 שוריג ןזיב קסוטלופ ןיא טבעלעג

 ןריובעג ,יקסנישזעשזב והיעשי .טנעד־ר״ד

 רעקסוטלופ רעד ןיא גנויצרעד א ןעמוקאב ,קסוטלופ ןיא

 ־גאלאט רעייז א םלא ןעמאנ א ןבראוורעד לענש .עיזאנמיג

 ־גבעגעגרעביא עקראטש ןייז קנאד א .רעטקאד־ןאצ רעטריט

 ןופ ןעוועג טצעשעג רע זיא גנומענאב עלעדייא ןוא טייק

 .ןטסירק ןופ ייס ,ןדיי ןופ ייס ,טאטש ןיא ןטכיש עלא

 ןא םלא .טסידנוב א גנוגייצרעביא ןופ ןעוועג זיא רע

 טלייוועגסיוא לאמ ליפ רע זיא ,"דנוב" ןופ רבח רעוויטקא

 םעד ףיוא קידנעייז ,טארטאטש ןיא ןאמטאר םלא ןראוועג

 ךירבסיוא םוצ זיב (1919) ןראי עטסירפ ענייז תפ טמא ןקיזאד

 ןעוועג ךיוא רע זיא ןראי ךס א .(1939) גירק־טלעוו ןט2 ןופ

 ןופ ליפ רעייז .עסאק־ראפש ןוא־ייל רעשידיי רעד ןופ םעזערפ

 תבוטל ןקעווצ עקיטעטליווו ראפ טעמדיוועג רע טאה טייצ ןייז

 1940 ץרעמ ןיא .קסוטלופ ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד

 קעבורעיאמ ןיא ןשטייד יד ךרוד ןראוועג טעדראמרעד רע זיא

 ןופ ,טקינייפעגפא םיא ןבאה ייז יוו םעד דאנ ,(עשראוו ייב)

 .עשראוו ןיא לעדאטיצ ןיא ,1939 רעבמעוואנ שדוח

 .קנעדנא ןייז דובכ

 ,דזורד השמ־לארשי ׳ר ןופ רעטכאט יד ,הוח יורפ ןייז
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 ךאש השמ לאפר

 .ןיטסיטנעד עטרימאלפיד םלא טעבראעגטימ םיא טימ טאה

 עניימעגלא ראפ ןבעגעגקעווא טייצ ריא ןופ ךס א טאה יז ךיוא

 ־נעטש טימאב ךיז ןוא ןקעווצ עקיטעטליווו עכעלטפאשלעזעג

 ־םרעדאבטיונ ףליה ןלייטראפ םייב עטשרע יד ןופ ןייז וצ קיד

 ןיא) ןראוועג ןטלאהראפ יז זיא םיא טימ ןעמאזוצ .עקיט

 רעוועשראוו ןיא ןראוועג טקינייפראפ ןוא (1939 רעבמעוואנ

 דנוא זיא יז .ןראוועג טיירפאב זיא יז ןענאוו ןופ ,לעדאטיצ

 .1942 ןיא אטעג רעוועשראוו רעד ןיא ןעמוקעג

 .קנעדנא ריא דובכ

 ןייטאל ןופ רערעל רעירפ ,שיטקילעד לדנעמ ר״ד

 ןקידנעראפ ןכאנ 1930 ראי ןיא .עיזאנמיג רעשידיי רעד ןיא

 םענעעזעגנא םייב טנאקילפא םלא ןוא םעידוטס עשידירוי ענייז

 ךטאקאוודא ןא רע טנפע ,טדימש טאקאוודא םענעריווושעג

 א ןופ םש א טמוקאב ןוא ןטנעילק ליפ טרעבארעד ,ארויב

 רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע •טאקאוודא ןלופטנאלאט

 ־שידיי ןייז טימ טריצלאטש טאה רע .קסוטלופ ןיא טאקאוודא

 ןופ טייהנזעוונא רעד ןיא שידיי ןקיטפאז א טדערעג ,טייק

 ...וויטארטסנאמעד יוו ןטנעילק עכעלטסירק ליפ

 ־אגרא רעשיטסינויצ רעד ןיא דילגטימ א ןעוועג זיא רע

 ־ומאק ןיא קיליוויירפ ןטערטסיורא רע טגעלפ דאד ,עיצאזינ

 ןעוועג ןענעז עטקידלושאב בור םאד לידו ,ןסעצארפ עשיטסינ

 .ןדיי

 ־ראפ ןיא רענאמ־ליווצ םלא סיורא טערט שיטקילעד ר״ד

 ־לעב רעשידיי רעד ןעוו ,1934 ןיא יוו ,ןסעצארפ ענעדיש

 ־רעד טרעוו ,("רעלראט רעד") שטיווארעדנעס לרעב ,הלגעה

 קידנריפ ,יקסוועשזאגעשזג טימעסיטנא םעד ךרוד טרעדראמ

 ןעוו ,1935 ןיא ;קסוטלופ ןייק וואנאכעשט ןופ רעקוצ ןגאוו א

 מ״ק 8 ייב) קסמאז ףראד ןיא ןדיי א טעדראמרעד רעיופ א

 געט 4 טרעיודעג טאה סאוו ,םעצארפ א — (קסוטלופ ןופ

 ־אב סלא :ןטערטעגסיורא ןענעז םע ווו ,טכירעג־זיירק ןיא

 טכירעג־זיירק רעוועשראוו ןופ לעזיוו רארעקארפ — רעקידלוש

 ןגעק קידנבאה שטאכ .רענאמ־ליווצ םלא שיטקילעד ר״ד ןוא

 םענופ רעקידייטראפ ,ןטאקאוודא ענעעזעגנא עסדרג ייווצ דיז

 ־כארפש דס א קידנזייווסיורא ,שיטקילעד טאה דאד ,רעדרעמ

 ־ארפ םענופ גנאג םייב טנאלאט ןשירענדער ןוא קינכעט עכעל

 ,עדער־העיבת־ליווצ ןייז טימ ןעוועג חילצמ קראטש ,םעצ

 םענופ דייר־סגנוקידלושאב יד דאנ ןטלאהעג טאה רע סאוו

 טאה רעכלעוו ,לעזיוו רארעקארפ םענעעזעגנא ןטבאגאב

 ־עגמוא ענייז ראפ טנאה יד טקירדעג קראטש ןשיטקילעד

 ןאד זיא לייטרוא רעד) ןטייקיעפ עשילאקיראטער ערעדה

 ךיוא דזא .(...ןבעל שידיי א ראפ זיירפ רעד — ראי 3 ןעוועג

 ךיז טאה שיטקילעד לדנעמ ר״ד ווו ,ןסעצארפ ערעדנא ןיא

 .טייקרעדנוזאב א טימ טנכייצעגסיוא

 טייקכעלנעזרעפ רעשיטסינויצ ןייז ףיוא זייוואב א יוו

 ןעוו ,1936 ראי ןיא טקאפ רעד ןרעוו טנאמרעד אד ףראד

 עשישטייד ןריטאקיאב וצ טרעדאפעגפיוא ןרעוו םירחוס עשידיי

 ־עגבא םעד ןגעק םעצארפ ןסיורג םעד דאנ ;ןעגנוטעבראסיוא

 ראפ — עשראוו ןופ טאטשרעבלא רעטראפמיא־רחוס םענעעז

 יד בילוצ עמריפ רעשישטייד א טימ ךאמפא ןא ןסיירעביא

 העיו טסעטארפ םלא .ןעגנוגלאפראפ עשידיי ןוא ןצעזעג־יצאנ

 ןסאלשעג ןהעש עקינייא ףיוא ןטפעשעג יד קסוטלופ ןיא ןאד

 ר״ד טאקאוודא ןשידיי ןט2 ןטימ ןעמאזוצ שיטקילעד ר״ד ןוא

 יד ףיוא ןאד םדרא ןטערט (לארשי ןיא טנייה) רעוועל

 ־אגאקע וצ ןוא תודחא וצ קידנפור ,ןעגנולמאזראפ־םקלאפ

 רעביא טסייר שיטקילעד ר״ד .ןשטייד יד ןגעק ףמאק ןשימ

 זיא טאוו ,לוש ןיא טמוק רע .טכירעג ןיא טעברא ןייז ןאד

 ־םאלפ טדער רע .רעקרעווטנאה ןוא םירחוס ןופ טלופרעביא

 ׳יד קלאפ ןשידיי ןופ רעטערראפ םלא טנכייצאב ,קידרעייפ

 .ןעגנוטעבראסיוא עשישטייד ןופ ףיוקראפ םעד ןרירעלאט םאוו

 עכלעוו ,דייר עשידיי עפיט ענייז ןופ ןעמונעגכרוד ןרעוו עלא

 ־םסמאק ,ץלאטש ןלאנאיצאנ ליפ יוזא טימ ללח ןיא פא ןכליה

 .לארשי־תבהא ןוא טייקטיירג

 אטעג רעוועשראוו ןיא ןעמוקעגמוא זיא שיטקילעד ר״ד

 עפלעוו ,שיטקילעד־ןייטשניבור אלעב יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ

 ץא עידוטס ריא ץא עיזאנמיג קידנקידנע ,1918 ןיא טאה

 ןוא טעניבאק־ןטסיטנעד א קסוטלופ ןיא טנפעעג ,עשראוו

 ןעמעלא ייב ןעוועג ןוא גלאפרעד םיורג טימ טריציטקארפ

 עשידיי יד טוג טשרעהאב טשינ טאה יז שטאב .טבילאב

 ליפ ,טפאשלעזעג רעשידיי רעד טנעאנ ןעוועג יז זיא ,דארפש

 ןוויטקא ,ןקעווצ עקיטעטליווו ראפ טעמדיוועג טייצ ריא ןופ

 ץיר וליפא ,םעזערפמיא ענעדישראפ ןיא ןעמונעג לייטנא

 ןקידרעירפ םעד טימ דיז טניבראפ יז ןעוו ראנ .עשיטסינויצ

 טפלעה ןוא טעברא ןייז ןופ פא םיא יז טסייר ,ןייטאל ןופ רערעל

 .עידוטס עשידירוי ןייז ןצעחאפ םיא

 עקיצנייא רעייז ןעמוקעגמוא דיוא זיא ייז טימ ןעמאזוצ

 .ד״יהו קנעדנא רעייז דובכ .אשזור רעטכאט

 ו 30



 חוברחו טרופס
 רוטלוק ןוא טראפס
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 תוברתו טרופס

 — רעפרעק ןטנוזעג א ןזא

 טסייג רעטנוזעג א

 1929 ,קסוטלופ ״יבכמ״
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 רוטלרק ןוא טראפס

 רעזנוא" (ןועובש) ןותעה ידסיממ
 הרושב בשויה) ןמפיל ר״ד םע "טראוו
 לט םירמ םהיניב ;(עצמאב הינש/ן
 םירחאו (ל״נה הרושב לאמשמ הינשה)

 ןכ#וו)גנוטייצ־ןאיאר רעד ןופ רעדנירג
 ר״ד טימ "טראוו רעזנוא" (טאלב
 רע2 רעד ןופ טימ רעד ןיא) ןאמפיל
 ןופ עט2 יד) לט םירמ ןוא (הרוש

 א״א (הרוש ד״א רעד ןיא ,סקניל

 קסוטלופב "רימזה" תדוגא דעו
 ־רעבאהביל־קיזומ ןופ טעיטימאק
 קסוטלופ ןיא "רימזה" זיירק

 1927 ,קסוטלופ ןיא זיירק־״רימזה״ ןופ םירבח יד
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 ריעב דחא לע
 ץנימרפוק והיעשי םע קסוטלופב תונויצו תוברת

 טאן7ש ויא םענייא ןגעוו
 ץנימרעפוק והיעשי טימ קסוטלופ ןיא םזינויצ ןוא רוטלוק

 תונורכז־רפס בותכל :הבשחמה לע ללכו ללכ תולעל ןיא

 ־תיש ילבמ ,דוע םניאש תוגלפמהו תידוהיה קסוטלופ ייח לע

 ,ול יוארה םוקמב ץנימרפוק והיעשי לש ומש ויפד לע ססוב

 ינויצה ,יאקסוטלופה רעונה ,ריעה ייח תא ראתל ןיא יכ

 יכה יתוברתו ינויצ רבד לכל ותונשקע .והיעשי ילב ,ינויצ־אלהו

 תאלנ יתלבה ותקושת !רובעי לאו גרהי תניחבב התיה טועפ

 יתרזע !אילפהל התיה ,הב םיכלוה םיהות רשא ,ךרדה תא ריאהל

 ריעצ לכל ,ןטקכ לודגכ ,ריעה ינינע לכל ותונמאנו ותריסמ

 ,םהה םימיב ,םיינרדומ־יצחהו םייתלכשהה םייחה רשא ,ידוהי

 — יטנפ־ידיסחה אבא־תיבו ״לביטש״ל רבעמ ןיע ול וצרק

 .לובג אלל ויה

 אוה .1882 תנשב הקנלורטסואב דלונ ץנימרפוק והיעשי

 דחיינ דוע הילע) קלאבוס ריעמ הכלמ ותיער םע קסוטלופל אב

 יארוג דיסח שיא ,ץנימרפוק לקצח ׳ר ,ולש אבא .(רובידה תא

 .וינפל ךלה ומשש דימא רחוס ,ןדמל ׳היה

 תונח והיעשי חתפ 10 ׳סמ הקסנאי־אטניבש בוחר זכרמב

 תא וארו .םינוש םינותיע תריכמו הביתכ ירישכמ ,םירפסל

 ¬שמה רעונל יזכרמ שגפמ־םוקמל תונחה התיהנ הרהמב .אלפה

 .זא־ימיב עדיל םיאמצה רובע האירק־ירפסל — הירפסו ליכ

 והיעשי לש ומש תא ובבלב אשי אלש יאקסוטלופ שיא ןיא

 .יפויה דע .שדוק־תדרחבו הבהאב

 רשא ,םיליכשמ־ינצנהו םיליכשמה הלא !וללה םירוחבה

 לגרבו לביטש־םידיסחבו שרדמה־תיבב תחא לגרב ןיידע ודמע

 תארקל — והיעשי לש הנמאנה ותרזעב — רבכ וכרד הינשה

 .םלועל והחכשי אל יאדו הלא !ישפתו בחר םלוע

 והיעשי תיבב .וירביא ח״מר לכב תולוכשא שיאו ינויצ היה

 םירגובמה וירבחו וידידי םגו םיאקסוטלופה םיריעצה וכלהתה

 .םחור — וחורו םתיב היה ותיב .ויה םיבר יכ

 בהא ךכ שפנ־תבהא תוברתהו תונויצה תא בהאש םשכו

 ואיבה רשא הלא !הירבד יאיבמו היאשונ תא וביל ימינ לכב

 תורייעה לא בוט־רתוי־רחמל תווקתה תאו "םילאידיא״ה תא

 רפעב םיקבאתמ״ה ןמ םג היה אוה יב .תוקחורמהו תונטקה

 הלודגה ריעמ עיגהש רפוס וא םאונ לכ ."םימכח ידימלת לש

 תויבבלבו החמשב לבקמ היה — עדיו תוברת תצק ץיפהל

 .םהל גאוד םג היה .ראותת לב

 לארשי ,לודגה ידייה ררושמב השעמ םירפסמ ויה ויברוקמ

 ךא ,יתורפס אשונ לע םואנל קסוטלופל אבש ,וריע־ןב ,ןרטש

 תעדה תא החינמ יתלבו הרחמ דאמ התיה תינוציחה ותעפוה

 ותוינוציח לע וימימ הז הלענ ררושמ דיפקה אל ,עודיכ ,יכ)

 ־ןורשכב ובתכנש ויריש תספדהמ חיוורהל ללכ חרט אלו

 דימ .והיעשי :ןבומכ ,התיה הנושארה הנחתה (...רידנ ןוילע

 שיבלה ,תושדח םיילענ ול הנק ,תוחותפ תועורזב ותוא לביק

 .יאקסוטלופה להקה ינפב המיענ העפוה ול ןיכהו יוארכ ותוא

 םינייצמ םהו וילע רפסל רשפא הלא ןיעמ םירופיס דועו דועו

 .תוברתה שיאל וא ןמאל יבבלהו םחה וסחי תא

 תודלותב ריהזמו ןושאר ףד חתפ רשא שיאה היה והיעשי

 ינבל ינחור רזועו ךרד־הרומ ,רומאכ ,היהו קסוטלופב תונויצה

 .והיעשי לש וראבמ קסוטלופ ירוחב ותש םייח םימ !רעונה

 ודי תחתמ האציש הלועפ לכ .האילפהו המיסקה ותוישיא

 ןה .המלש הנומא הב ןימאהו "םימש םשל" קר וליאב התיה

 ,תורחא תוילפיצינומ וא תוינויצ תולועפב וא תינויצה הגהנהב

 םימתו םח ,רשי בלבו שארב ומצע תא דימעה דימת רשא

 םיאתמ רפס תריחבל ץועיב וא רבח תכרדהב ןידה ותואו

 ...האירקל

 ו 34



 טאטש ןיא םענייא ןגעוו

 םיליעפהו םינמאנהו םירוסמה ןמו היה םינויצה ילודגמ

 ,ריעה תצעומ רבח ,תינויצה הגהנהה ר״וי היה .ריעב רתויב

 .דוסיה הקי תמייקה ןרק דעו ר״וי

 ךשמנש הצרא תולעל 1935 תנשב והיעשי דוע הכז

 הב ךיראהל הכז אל ךא ,ותחפשמ יגב םע וימי לכ הירחא

 וייח תריש .רטפנ 1947 תנשבו הלח המ ןמז ירחא .םימי

 .הקספנ עצמאב םיאלפומה

 .ורכז היהי ךויב

 (ריעה ינב יפמ)

* 

 ןופ ץיפש רעד ןיא ןענאטשעג זיא רע :טלייצרעד ןעמ

 עשיטסינויצ עלא ןופ ןוא קסוטלופ ןיא הלכשהדוישארב רעד

 ־עג ךעלדימרעדמוא ;טאטש ןיא ןטעברא עלערוטלוק ןוא

 ־גייוועגמוא ןא טימ ןטכיולעגניירא ;םזיטאנאפ ןגעק טפמעק

 עכלעוו ,עכעלטנגוי יד ןופ ץראה ןיא הנומא ןופ טכל ךעל

 ;םענורב ןשיטסיגויצ־ןלערוטלוק ןייז ץפ ןעקנורטעג ןבאה

 ענייז ראפ פאק םעד ןגייב ןגעלפ וליפא רעקיטאנאפ ןדיי

 !המשל ןוא ןייר־רעטיול ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןעגגווט

 ץרא־ךרד םיא ראפ ןגעלפ תואיפ ץא דרעב טימ — םידיסח

 ערעיוהעגמוא ןא זא ,ןעוועג הדומ עלא ןבאה דחא הפב !ןבאה

 זיא רעזייוו־געוו ןוא רערעל !םיא ןיא טציז טפארק עקיטסייג

 ־ידיסח רעד ראפ ;םיכרד עיינ וצ רעצכעל יד ראפ ןעוועג רע

 רענעי ןיא ךיז טאה סאוו ,טנגוי "רעקידהער־תוברתל״־רעש

 ןוא ןטייקטמורפראפ עדנילב יד ץפ ןאטסיוא ןעמונעג טייצ

 רענעי ןופ ןעמוקעג ןענעז םאוו ,ןפור־הלכשה יד וצ ןגיוצעג ךיז

 רעדעי ...זיוה שיטאנאפ םעמאמ־עטאט ןוא "לביטש" טייז

 ־עג עדעי !רעייט ןעוועג םיא ייב זיא גנורעלקפדא וצ ןליוו

 ןקידתוסרוקיפא ןייז וצ ןטאט ןקידנראצ א ןופ הנעט־דלאוו

 ־סיורא־לביטש ןקיד״לוספ־ףירט" א ןופ ןויזב רעדעי ןוא ץז

 ןלעדייא ןייז ןיא טרעטיצעגפא טאה רוחב םענעפראוועג

 ןוא םירפס עשידיי יד טנעקעג טוג םיא ןבאה ךיוא יוו ,ןצראה

 ־ףירט ענייז" טרעטיצעג ןבאה םע עכלעוו רעטנוא ,ס׳ארמג

 ...םנגראמ ערעקיטכיל ערעסעב וצ קידנעקניוו ,"םלוספ

 ,טאטש־ןריובעג .ןייז ןופ ןעמוקעג זיא רע :טלייצרעד ןעמ

 אקסנאי־אטנעווש ףיוא ,טפעשעג א טנפעעג ןוא ,עקנעלארטסא

 ־גוטייצ ענעדישראפ ןוא גייצעג־ביירש ,רעכיב ןופ ,10 ׳מונ

 סאד :רעדנווו רעד ןעשעג זיא דלאב ןוא ןלאנרושז ןוא ןעג

 ־םיונוצ עכעלטנגוי ראפ רעטנעצ א ןראוועג זיא טפעשעג

 א ןראוועג ןענעז רעכיב עגייז ץא םינימה לכמ ןעגגופערט

 ךאנ עקיטשראד יד ראפ לאירעטאמ־ןעייל טימ קעטאילביב

 .טייצ רענעי ןיא ןסיוו

 ץנימרעפוק ןעמאנ םעד לאז רע ,רעקסוטלופ ןייק אטשינ

 .רעטיצ ןקילייה ןוא עביל טימ ןצראה ןייז ןיא ןגארט טשינ

 !גאט וצ טנייה זיב

 ־בלאה ץא םיליכשמ !םירוחב רעקסוטלופ עקיזאד יד

 ןיא ןענאטשעג סופ ןייא טימ דאנ ןענעז עכלעוו ,םיליכשמ

 ןבאה רעטייווצ רעד טימ ןוא שרדמה־תיב ןוא לביטש םידיסח

 םיא ןלעוו יד — טלעוו עטיירב עיירפ א וצ טנאפשעג ןיוש ייז

 !ןסעגראפ טשינ לאמנייק רעכיז

 ענייז עלא טימ לערוטלוק ןוא טסינויצ ןעוועג זיא רע

 םיא וצ ךיז טנגוי יד טאה תוקיבד םיתג ט״מ .םירביא ח״מר

 ,ענעסקאותעד יד םירבה ץא טניירפ ענייז ךיוא .ןטפאהאב

 רעייז ןעוועג זיא בוטש ןייז .ןעוועג ייז ןענעז ךס א לייוו

 .טסייג רעייז — טסייג ןייז ןוא בוטש

 םזינויצ םעד שפנ־תבהא טאהעג ביל טאה רע יוו יו זא

 םידעפ עלא טימ טאהעג ביל רע טאה יוזא ,רוטלוק יד ןוא

 ןשיטסינויצ םענופ רעגנערב ןוא רעגערט יד המשג ןייז ןופ

 ןלאעדיא ןעגנערב ןגעלפ עכלעוו ,יד טא ;טראוו ןלערוטלוק

 יד וצ ןגראמ ןרעסעב א ףיוא ןעגנונעפאה עקיטכיל ןוא

 יד ןופ ןעוועג זיא רע .ךעלטעטש ענעפראווראפ עניילק

 רעדא רענדער ןדעי ."םימכח ידימלת לש רפעב םיקבאתמ"

 טאטש רעסיורג רעד ןופ■ ןעמוקעגפארא זיא רעכלעוו ,רעביירש

 ןעמענפיוא רע טגעלפ — ןסיוו ןוא רוטלוק אד ןטיירפשראפ

 טגעלפ רע .ץראה ךס א ןוא דיירפ רעכעלביירשאבמוא טימ

 •ןגראז ייז ראפ ריוא

 ןסיורג ןטימ לאפ םעד ןלייצרעד ןגעלפ םיברוקמ ענייז

 רעכלעוו ,ריע־ןב א םנייז ,ןרעטש לארשי ,רעטכיד ןשידיי

 ־ארעטיל א ןטלאה קסוטלופ ןייק ןעמוקעגפארא לאמנייא זיא

 ןעוועג זיא ןעזסיוא רעכעלרעסיוא ןייז רעבא ,טארעפער ןשיד

 ןא ראפ קידנלעטשנדירפוצ טשינ ןוא שילרעטסיוא רעייז

 רעקיזאד רעד טאה ,טסווואב יוו לייוו) טירטפיוא ןלעיציפא

 ןייז ףיוא ןעוועג דיפקמ טשינ לאמנייק רעטכיד רעסיורג

 טימאב טשינ ללכ ךיז וליפא ןוא גנודיילק רעכעלרעסיוא

 עכלעוו ,רעדיל עטקורדעגפא ענייז ןופ ןענידראפ וצ םעפע

 .(...טנאלאט ןכעלנייוועגמוא ןא טימ ןראוועג ןבירשעג ןענעז

 .ץנימרעפוק והיעשי :ןעוועג ךעלריטאנ זיא עיצאטס עטשרע יד

 םיא טאה רע .ןעמונעגפיוא םיא רע טאה סמערא ענעפא טימ

 ןייז וצ ףראד םע יוו טדיילקאב ,ךיש ראפ א טפיוקעג ךיילג

 ןראפ טירטפיוא "ןכעלשטנעמ" א טכעלגעמרעד םיא ץא

 ...להק רעקסוטלופ

 ןעמ טגעלפ תוישעמ עכעלנע עכלעזא ךאנ ןוא ךאג ןוא



 ריעב דחא לע

 ־גייוועגמוא ןייז טנכייצאב ןבאה עבלעוו ׳ןלייצרעד םיא ןגעוו

 רעדא רעלטסניק א וצ גנויצאב עקיצראה עמעראוו ךעל

 .שטנעמ־רוטלוק

 ־סיוא טאה טאוו ,רעד ןעוועג זיא ץנימרעפוק והיעשי

 ןופ עטכישעג רעד ןיא טאלג עקיטכיל עטשרע יד ט׳נפעעג

 ׳ךרוד ןוא ךרוד לערוטלוק ןעוועג זיא רע .קזנוטלופ ןיא םזינויצ

 ־יטראד רעד ראפ רעזייוו־געוו רעקיטסייג רעד ,טגאזעג יוו ןוא

 *בעלנעזרעפ ןייז טימ ןעמעלא טפושיכראפ טאה רע .טנגוי רעק

 .תוריסמ רעטצענערגאבמוא ןוא טייקיצראטוג ןייז טימ ׳טייק

 ןוא אפוג ךאז ר עד םשל ןעוועג זיא ןאטעג טאה רע םאוו ץלא

 םלא ןעוועג זיא םע יצ .המלש הנומאב טביילגעג םעד ןיא טאה

 יד ןיא יצ ,עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד ןיא רעציזראפ

 ןופ שארדבשוי םלא יצ ׳טאטש רעד ןופ םינינע עלאפיצינומ

 קידנעטש ויז רע טאה טעטימאק דוסיה־ןרק ןוא תמייק־ןרק

 םעראוו א טימ טעברא עדעי ןופ ץיפש רעד ןיא טלעטשעג

 טאה רע ןעוו ,יוזא .תומימת רעבעלפיירגאבמוא טימ ןוא ץראה

 טאה רע ןעוו רעדא ,רבח א ראפ רעבעגטאר א ןייז טפראדעג

 ןייז ןיא רעכיב יד ןופ ךוב־ןעייל א ןביילקוצ טפראדעג םיא

 ...טפעשעג

 ןופ ןוא ןטסינויצ עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 .טאטש ןיא עטסקיטעט ןוא עטסנבעגעגרעביא יד

 ןעוועג הכוז ץנימרעפוק והיעשי דאנ טאה 1935 ראי ןיא

 טאה םע ןכלעוו וצ ,דנאל ןיא החפשמ ןייז טימ ןעמוק וצ

 ־עיא ןייז ןעוועג זיא ןוא ,ןגיוצעג ןבעל ץנאג ןייז םיא

 א ןיא .גנאל ףיוא טשינ ,רעדייל ,רעבא ,גנובערטש עקיצ

 1947 ראי ןיא ץא ןראוועג קנארק רע זיא םורא טייצ עסיוועג

 .ןראוועג רטפנ רע זיא

 עמאס ןיא זיא ןבעל ןכעלרעדנווו ןייז ןופ גנאזעג סאד

 .קנעדנא ןייז דובכ .ןראוועג ןסירעגרעביא ןטימ

 (עשיטאטש ייכ ןעמונעגפיוא)

* 

 ןלאנאיצאנ ןלערוטלוק א ןופ גאזנא רעטשרע רעד

 ךורבסיוא ןטימ ןעמוקעג זיא טאטש רעזדנוא ןיא יובפיוא

 ןענעז שיטקאפ רעבא ,1914 ןיא גירק־טלעוו ןטשרע םענופ

 ראי ףניפ א טימ ךאנ ןראוועג טגיילראפ וצרעד ןעמיוז יד

 והיעשי עילימאפ רעגנוי דאנ רעקיטלאמעד רעד ךרוד רעירפ

 ־ראפ .קסוטלופ ןיא ןעמוקנא רעייז טימ ץנימרעפוק הכלמ ןוא

 א טימ גייצעג־ביירש ןוא רעכיב ןופ טפעשעג א קידנגייל

 ־גיירא טראד ךיוא ייז ןבאה ,קעטאילביב רעשידיי רעראפש

 יד רעטנירעד ,עסערפ עשידאירעפ ץא עשידיי יד טריפעג

 ."הריפצה"

 אב רעייז ןיא טבעלעג תליחת ןיא ןאד ןבאה ייז שטאכ

 ןענאטשאב זיא םאוו ,הריד א ;ןעגנוגנידאב־ןיווו עטצענערג

 ,רעמיצ ןגראק־טכיל ןקידנבענרעד א טימ בלעוועג א ןופ

 עכעלטסירק יד ןיא בלעוועג םלא טנידעג ךיוא טאה רעכלעוו

 ־עג ןעוועג םוטעמוא ןענעז ןטפעשעג יד ןעוו ,געט־קיטנוז

 ןקירעדינ םעד טימ ערעייז בוטש יד טאה ךאד — ןסאלש

 טלארטשעג רצח ןגנע םעד ןופ קע ןיא רעטצנעפ ןקיצנייא

 ןעגעז עכלעוו ׳עקידנעמוקניירא יד ראפ טכיל ריש א ןא טימ

 ןוא לארשי־ץרא וצ עביל ליפ יוזא טימ ןראוועג טפאזעגנא

 ...ןכיירגרעד וצניהא רעכיג םאוו ,ןליוו ןקראטש

 יד וליפא ,טרעמאלקעג ייז םודא ךיז ןבאה ליפ רעייז

 .דובכ טימ ןגיוצאב ייז וצ ךיז ןבאה "ץיצ" ןופ רענגעק עמאס

 ןוא־ףאלש־םע םלא טנידעג טאה רעמיצ רעקיצנייא רעייז

 טפעשעג םלא ץוח) "לאז־ןעייל" םלא ךיוא יוו ׳רעמיצ־םאנפיוא

 .(געט־קיטנוז יד ןיא

 ךרק רעד ןעוועג בוטש יד זיא ,רעקסוטלופ ,זדנוא ראפ

 חא ץנימרעפוק והיעשי .םזינויצ ץפ עלעגיוו םאד ץא תיוז

 ־טסירק רעקסוטלופ ןפיוא טאה סאוו ,דיי רעטשרע רעד ןעוועג

 עקידנרעטאלפ יד טלקיוועגרעדנאנופ ןדאב ןשירעלק ןכעל

 ,ץלאטש ,ךיוה ןטלאהעג יז ןוא דוד־ןגמ ןטימ ןאפ עסייוו־יולב

 לעירעטאמ ייס ןטילעג לאמנייא טשינ טאה רע סעכלעוו ראפ

 טזיירפשעג טסיירד ןוא ןלאפעג טשינ רעבא ,שיזיפ ייס

 .סיוראפ

 *חק יד קסוטלופ ןיא טכארבעג ,עטשרע יד ,ןבאה ייז

 רעייז ןיא ןעגנאהעגפיוא יז ךעלטנפע ןוא עקשופ־תמייק

 ןגארטרעדנאנופ יז ךיוא ןוא טרא ןקידוועעזנא א ףיוא טפעשעג

 ןבאה לאז עקשופ יד זא ,קידנגראז ,רעביטש ערעדנא עלא ןיא

 .ןעגנוניווו עשידיי יד ןיא ץאלפ ןקירעהעג ריא

 "ןויצ־יריעצ" ןופ רעגיילראפ עטשרע יד ןעוועג ןענעז ייז

 :רערעל־תירבע ןטשרע םעד טכארבעג ןבאה ןוא קסוטלופ ןיא

 ןפאשעג ןוא רעקצאכנאוו ׳יקסוואזאק :רעטעפש ,ראילקש

 .(1906 ןיא) עיזאנמיג עשידיי א ןענעפע ןופ קנאדעג םעד

 םאד ןעגנורדעגניירא .חוכ טימ שממ טאה ייז קנאד א

 ,קסוטלופ ןיא רעקיסאלק עסיורג ערעזדנוא ןופ ךוב עשידיי

 עקימורא יד ידכ ,רעמעדייב יד ףיוא ןענעייל םע טגעלפ׳מ ווו

 ייז זיא לאדנאקפ ץיא טשינ .ןקרעמאב טשינ ןלאז עטנעאנ

 .םעד ךרוד ןייטשוצסיוא ןעמוקעגסיוא

 *כרוד ,געוו רעייז טצעזעגראפ ייז ןבאה ץלאטש טימ

 ראפ ייס — ןטעברא עשיטסינויצ עלערוטלוק ערעייז קידנריפ

 רעייז ןופ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו — ללכ ראפ ייס ,דיחי

 עכעלרע ןופ ןוא וויטאיציניא רעטשטנעבעג־טאג רענעגייא

 .ןלאווק עקידשפנ־תריסמ עכעלשטנעמ
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 טאטש ןיא םענייא ןגעוו

 ־ראפ ןראי רעט30 יד ןיא טאה ץנימרעפוק והיעשי ןעוו

 םעניא החפשמ ןייז טימ ןעמוקעגנא זיא ןוא קסוטלופ טזאל

 טפערט סע יוו — רע טאה ׳לארשי־ץרא ןטמיורטעגסיוא

 ךיראמ אד ןעוועג הכוז טשינ — רעמיורט עסיורג ייב אקוד

 .ןייז וצ םימי
 ־עג טייקנארק רערעווש א ןופ רע זיא םורא ןראי ןיא

 .הכרבל ונורכז .ןבראטש

 ךאש השמ לאפר

* 

 ־ארטסא ןופ טמאטשעג טאה ןיילא ץנימרעפוק והיעשי

 ־אלפ םעד טאטש־ןריובעג ןייז ןופ טכארבעג ןוא עקנעל

 רעכלעוו ,רעד ןעוועג זיא רע .ןויצ ןיא ןביולג ןקידנעמ

 קסוטלופ ןיא עיצאזינאגרא עשיטסינויצ יד טלעטשעגפיוא טאה

 .לארשי־ץרא ןייק ןייז הלוע ןייז זיב רעציזראפ ריא ןעוועג ןוא

 ־טפאשלעזעג רעטנענימארפ רעד ןעוועג רע זיא םעד ןופ ץוח

 ןייק ןעמוקעגראפ טשינ זיא םע ןוא טאטש ןיא ןקסע רעכעל

 ,רעטקאראכ ןשיטילאפ ןוא םעניימעגלא ןופ גנומענרעטנוא םוש

 ־סייג ןוא עשיזיפ ענייז עלא ןעמדיוו טשינ לאז רע רעכלעוו

 .תוחוכ עקיט

 ־ראפ רעשיטסינויצ רעד ןעוועג זיא ץנימרעפוק והיעשי

 ,טארטאטש םעניא ןוא הליהק רעשידיי רעד ןיא רעייטש

 •טאטש רעד ןופ ןדיי עלא לכ־םדוק רע טאה ןטערטראפ רעבא

 ביוא ןוא ןפלעה וצ ןדעי טיירג ןעוועג קידנעטש זיא רע

 גלאפרעד טימ רע טאה ,ןראוועג טרינימירקסיד זיא רעצימיא

 עלאפיציגומ רעדא עשילהק עקירעהעג יד ןיא טרינעוורעטניא

 .ןצנאטסניא
 טימ ןענעקאב טלאוועג ךיז ןבאה עכלעוו עלא ןוא טגגוי יד

 טמארטשעג ןבאה רוטארעטיל רעשיערבעה ןוא רעשידיי רעד

 ־ביירא ןראפ ןוא ,10 אקסנאי .ווש ףיוא גנולדנאהכוב ןייז וצ

 ןופ ןדיי ןפארטעג קידנעטש ןעמ טאה טפעשעג ןייז ןופ גנאג

 *ראפ זיא טרא םאד .גנורעקלעפאב רעד ןופ ןטכיש עלא

 ראפ ,ףערטפיונוצ ןכעלטפאשלעזעג א ראפ ןראוועג טלדנאוו

 ןגעוו ןרעוו ריווועג טנאקעג טאה ןעמ ווו ,טקנופ־למאז א

 טנעקעג ןעמ טאה אד .סעיינ עשירארעטיל ןוא עשיטילאפ

 ןבאה עכלעוו ,רעזעל־גנוטייצ עטסיזמוא עפורג א ןפערט

 *נעמוקאב ,גנאגניירא־טפעשעג םייב ךעלעפערט יד "טריפוקא.

 רצכרוד ףיוא טסיזמוא ןעגנוטייצ יד רעמיטנגייא םענופ קיד

 ןענופעג ךיז ןבאה ייז ןשיווצ .ייז ןבעגקירוצ ןוא ןענעייל

 ידימלת םתס ןוא םידיסח עגנוי ראפ א ,ןדיי עמורפ עכעלטע

 ןיא ךיז טוט םע סאוו ןסיוו טלאוועג ןבאה עכלעוו ׳םימכח

 רעייגקידייל םתס ןפארטעג אד טאה ריא .טלעוו רעטיירב רעד

 ןייא גאט ןעמוקאב ןבאה עכלעוו ,טסעק ףיוא סמעדייא ןוא

 ייז טאה רע ןוא ץנימרעפוק ׳ה ןופ ןעגגוטייצ יד םלוא גאט

 טפעשעג םעגופ לייט־טנארפ ןצנאג םעד ןעמעתאפ טזאלעג

 לאמטפא שטאכ ,ייז ןופ טגנאלראפ טשינ קנאד ןייק וליפא ןוא

 ־ראפ םאד .םינוק ראפ גנאגניירא םעד טלעטשראפ ייז ןבאה

 ןעוועג םיא ראפ זיא ןדיי א טפאשראפ טאה רע סאוו ןגינעג

 ...ןוידפ ןראפ רערעייס

 ׳עשיטסינויצ ןריזילאער ןגעוו טלדנאהעג ךיז טאה םע ןעוו

 ןבאגפיוא עשיפארטנאליפ רעדא ׳עכעלטפאשלעזעגדיימעגלא

 ןסעגראפ ,טפעשעג םאד טזאלעגפא רע טאה ,רענעלפ ןוא

 וצ שפנ ןוא בלב ויז טנאפשעגנייא ןוא עילימאפ ןייז ןנערו

 ןיא ןיילא ןביילבראפ ןאד טגעלפ יורפ ןייז .טעברא רעד

 טייקיטיעט ןייז ןיא ןאמ ריא ןפלעהסיוא טימרעד ןוא בלעוועג

 רעשידיי רעתמא טימ ןוטעג טאה רע םאוו ,ללכה תבוטל

 ןגארטעג סעציילפ ענייז ףיוא טאה רע .רעפייא ןוא תובהלתה

 םעד ןיא ןעזעג ,טאטש ןיא גנוגעוואב עשיטסינויצ עצנאג יד

 יצאנ םענופ רעגנעהנא ןבראוורעד ןוא עבאגפיוא עקילייה א

 ־אב ןדעי וצ ךיז טאה רע סאוו ,םעד קגאד א קנאדעג ןלאנאי

 לכיימש ןקיטומטוג א טימ ,גנוטפא רעטסערג רעד טימ ןגיוצ

 ־גא טשינ רע טאה גגוגערפיוא ןופ ןטנעמאמ ןיא וליפא ןיא

 שטנעמ א ןעוועג זיא והיעשי ׳ר ליידו .דובכ סמענייק טרירעג

 .לכה דגנכ לוקש הזש בל בוט ןופ חסונ ןיא תומילש אלמ

 ־ץרא ץיק עילימאפ ןייז טימ ןעוועג הלוע זיא רע ןעוו

 ־רעביא יד ןופ םענייא ןריולראפ טאטש יד טאה ,לארשי

 ענייז ןופ דנאל ןיא .םינקסע עכעלטפאשלעזעג עטסנבעגעג

 .ה״בצנת .המשנ עלעדייא ןייז טכיוהעגסיוא רע טאה ןעמיורט

 ןבעל ןופ עטרבח ןוא יורפ עטצעשעג־ךיוה ןייז א״לדבת

 טימ זיוה ריא ןיא ןוא ךיז םורא ןפאשעג טאה לאעדיא ןוא

 ןופ רעפסאמטא ןא ןטפאשנגייא עלעטבוס ןוא עלעדייא עריא

 ־נעמאזוצ יד טריריפסניא טאה יז .ץרא־ךרד ןוא טפאשדניירפ

 ענעדישראפ ןופ ןשטנעמ עגנוי ןופ גנוניווו רעייז ןיא ןפערט

 ־עג ןוא טדערעגמורא ןעמ טאה אד .ןעגנוריטאש עשיטילאפ

 עלערוטלוק ענעדישראפ ןגעוו שדטסיוא־סגנוניימ א טריפ

 .ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנוניישרעד עכעלטפאשלעזעג ןוא

 ־רעטסומ א ץפ ליפשייב םלא טנידעג טאה זיוה רעייז

 ־געטניא ןופ ןלאעדיא יד ווו ,ןבעל־עילימאפ ןשידיי ןטפאה

 ןבאה ללכה תבוטל טייקיליוורעפפא יד ןוא טייקשידיי רעלאר

 ־רעפ ןופ גראז עדעווטעי טייז א ןיא טקורעגפא קידנעטש

 .דנאטשליווו ןכעלנעז

 ןאפשנירג לאימחרי
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 ריעב דחא לע

 ל״ז והיעשי יחא
 קיחב אתוצב ונייחש ןמזב "זא ויתרכהש יפל ,חונמה יחא

 ל״ז אבאל המוד היה ויתונוכתב יכ ןייצל ילע — ונתחפשמ

 .ויפואמ םיירקעה םיוק,ד תא ונממ שריו

 םדאה תרזעל אובל תונמדזה לכב ןכומו ועבטב היה בוט

 ירחא םינש המכ .ןקסעו רוביצ שיא ועבטמ .הנענהו לבוסה

 ,הקגלורטסוא ותדלומ ריעב ויקסעב ותחלצ,ד-יא לשבו ותנותח

 .הביתכ־יכרצו םירפסל תונח חתפ םשו קסוטלופב רוגל רבע

 םע םיקודה םיסתיל ותוא האיבה םירפסה תונחב ותוקסעתה

 ¬יגפל זכרמ וויה ותיבו תונחה .וז ריעב הלכשהה ישנא יגוס

 םינד ,םיפסאתמ ויה םעפב םעפ ידמ .םיליכשמה רעונ תוש

 לש ומורב זא ודמעש תולאשו תויעב ינימ לכ לע םיחכוותמו

 .םלועה

 ירוה ידי־לע יתחלשנו 15 ןב רענ יתייה 1912 תנשב

 םינבל קר ,דתיה היסנמגה .היסנמגל ןנוכתהלו דומלל קסוטלופל

 םבור בור .היסור זכרמ ירעמ ויה םידוהיה םידימלתה בורו

 חולשל וענמנו דאמ םיקודאו םידיסח ויה קסוטלופ ידוהי לש

 ססות םרוג היה הזה דמולה רעונה .היסנמגל םהינב תא

 הלכשהל וכשמנ רשא ,םידיסחה יתבמ ואבש רעונה לע עיפשמו

 ,הרותה ידמולו תובישיה ירוחב וזכרתה םידימלתה ירדחבו

 םלח םרט רעונה םהה םימיב .םייללכ םידומיל דומלל ידכ

 םש ,זכרמל שמיש יתא תיבו יולבו שגפמ םוקמכ םינודעומ לע

 .היסנמגה ידימלת םע תובישיה ירוחב ופסאתה

 וצנה םהה םימיבו הבר תונרעבו םוחב ולהנתה ויתוכילה

 רעונה ינב ןיבו ריעב תינויצ ןוגרא לש םינושארה םינצינה

 .ער לכב היה הינלופב םידוהיה בצמ .דחוימב

 םימיב ףא ינלופה םעב תמייק התיהש ׳םידוהיל האנשה

 תפטוש שעג רהמ הבלכ הכפתשהו ןקרופ הל האצמ ,םנוקתכ

 תא ובזע" :העודיה המסיסה .םידוהיה תונכשמ לכב תרמוגו

 ("אניטסעלאפ אד ישזדישז") "הניתשלפל םכל וכלו הינלופ

 .תונמדזה לכב םידוהיה ינפב הקרזנו העמשנ

 יכ ,הז בצמב ןובלעה תא רתויב שיגרה ידוהיה רעונה

 דאמ היה דיתעה .ןהב זחאהל לכויש תודמעה לכ וינפב ומתסנ

 הלאכ הקוצמ יאנתבש אלפ אל .םייתעבש רמ הוההו רדוק

 "ןאל" הלאשהו םעהו רעונה תובכש לכב תונויצה הטשפתה

 ׳תינויצ תורפס ץיפהל ולחה רעונה יליעפ .םהירוגמ ללחב הרסנ

 ףוסיאב הדיקשב וקסעו םילוב ,ינויצה סרגנוקל םילקש ורכמ

 יאנתבו רתסב התשענ וז הלועפ .תמיקה ןרקה תבוטל םיפסכ

 ןוגרא לכ רסא יסורה ןוטלשה :םימעט ינשמ — תרתחמ

 היה לולע הז "עשפ״ב ספתנהו הז חטשב תירובצ הלועפו

 תא ריתסהל היה יחרכה :תינשו .לודג שנוע לבקלו רסאהל

 .וז העונתל ודגנתה יכ ,םירוהה יניעמ םג תינויצה הלועפה

 דבע ףרה ילבו וז הלטציא ומצע לע ליטה והיעשי יחא

 תא ערז תונמאנ םידיב .ושפנ םוחו וצרמ לכב הז הטשב לעפו

 תינויצ הדוגא ןוגראל דוסיה תא חינהל ידכ םינושארה םיערזה

 ינויצה ןויערה תא ץיפהל ודיב עיקשה תוחוכ הברהו ,קסוטלופב

 .ץראל תולעלו םוקל — שממ לעופב ומישגהלו בגשנה

 .קוחרה רבעה יכבנמ ףלאמ דחא הרקמ ינורכמ הלוע

 ליכשמ היה ,18 ןבכ רוחב ל״ז והיעשיו רוג ידיסחמ היה ל״ז יבא

 ."םירוסא״ו םיינוציח םירפסב רתסהבו אענצב רבכ ץיצמו

 לש לביטשב דחא רקובב ובשי ,ץיבקליז רזעיבא ,ורבחו אוה

 לספסל תחתמ םיכרבה לעו ,אתווצב ארמג ודמלו רוג ידיסח

 לע ודרי עתפלו .ופאמ לש "ןויצ תבהא" רפסה תא וקיזחה

 האירקב םיעוקש כ״כ ויה םה .תולצלצמ יחל תוריטס םהינפ

 ,הימרכ ןיב ׳ןויצב םש ,קחרה ,קחרה ,ןוימדה יפנכ לע ואשינו

 בגגתהב ושיגרה אלש אלפנ הכ היה םולחהו ,היתודשו הירה

 .ארמג ףד דומלל לביטשל סנכנש דחא ןקז דיסח םהירוחאמ

 ,םתוא תכשומ הכ תכסמ וזיא ,הארנכ ׳ץיצהל טקשב שגנ

 רמוא ילב ותכמ תא םהילע תיחנה לוספה רפסה תא ןיחבהשכו

 תניחבמ ,דתיה הריטסה םלוא ׳בקונו לודג היה ןובלעה .םירבדו

 .ינויצה ןויערל בלהו חומה תא קילדהש חצינ,ד

 ףוסאו העונתל תושפנ שוכר ןעמל שידקה הלוגב וייח לכ

 ¬וישר גישהל ויתוחוכ לכב ףתתשהל ,תוינויצה תונרקל םיפסכ

 םיגשיה גישהל ץמאמ לכ ךשח אל ,ריעה יצולחל הילע תונ

 אל) הנויצ תולעל ןנוכתה ומצעב םגו ויתולועפ לכב םימישרמ

 ירוטדנמה ןוטלשה ןמזב .(םהה םימיב ץראל ,דילעה התיה הלק

 ךירצ היהו תובורמה תולבגהה בקע ,רבדה היה לק אל ירמגל

 ןוטלש לש םירוסיאה תא ףוקעל ידכ תונוש תולובחתב טוקנל

 .עשרה

 תא לסח ..."תושעל תע" עיגהש יחא טילחה םימיה דחאב

 ררש ץראב .ונבו ויתונב יתש ,ותשא םע דחי הצרא הלעו וקסע

 השקו זחאהל המב ול היה אלו ,הדובע רסוחו לודג רבשמ

 תודרטו םיטבל הברה ירחא .ףוס םי תעירקכ הסנרפה ,דתיה

 *במו םירפס תונח חתפו םדוקה וקסעל רוזחל טילחה תובורמ

 הסנרפ ול ןנוכל חילצה טאל טאלו ביבא-לתב הביתכ־יריש

 .דובכב ומחל תא אוצמלו

 תחימצ תישאר תא תוארל דוע הכזש לע ,דיה רשואמ המכ

 ,דב,דלשו הדדוע הנידמה דוסי לע הזרכההו ,תידוהיה הנידמה

 .יוד שרע לע ובכש תע ,ותוא

 יכישממו םייחה רורצב רורצי ,םלועל ךורב ורכז אהי

 .וכרד

 ץנימרפוק-ירורד רזעיבא
 לאקזחי רפכ

138 



 סעיצאזמאגרא ןוא ועייטראפ

 םזינויצ ןופ ?ארפשפיוא רעטשרע
 קסוטלופ ויא

 ־םור ןיא םזינויצ רעד .ראי ןט5—6 ןכאנ ןעוועג זיא םאד

 ־ראדנאשז עשיסור יד .ןטאבראפ גנערטש ןעוועג זיא דנאל

 טאה טאוו ,גנוריזינאגרא עדעי המרח דע טפדורעג טאה עירעמ

 ןגעק דנאטשפדא ץא עיצולאווער טימ טקעמשעג ייז דע ט

 .ראצ

 ךיז ךיא באה ,עשראוו ןיא קידנעייז ,1912 ראי ןיא

 ץא םיוגנירג קחצי טימ גנודניבראפ רעגנע ןיא טלעטשעג

 ןאד זיא םיובנירג) ןטייקכעלנעזרעפ עשיטסינויצ ערעדנא

 ןבאה םאוו ,ןטסינויצ עניימעגלא יד ןופ רעריפ רעד ןעוועג

 א ןביוהוצנא ידכב ,(טייקיטעט עלאגעלמוא ןא טריפעג דאנ

 .קסוטלופ ןיא טייקיטעט עשיטסינויצ

 ♦♦♦םעדייב א ףיוא "גנולמאזראפ" יד

 ןפוד :ןעוועג זיא טעברא עשיטסינויצ עטשרע רעזדנוא

 עבעלבייוועגרעסיוא ייברעד קידנעמעננא ,גנולמאזראפ א

 ןענעז ,טנווא ןקידרעמוז ןסיוועג א ןיא .ןעלטימ־םטייהרעכיז

 ךינעה :ייז ןשיווצ .ןאמ 13—12 א ייב ןעמוקעגפיונוצ דיז

 ,רעדורב רערעגניי ןייז ,ןאמנייש ,(ץז םבר םעד) ןאמרעטא

 ךיא עכלעוו ,דנא״א ךיא ,(םטחוש םעד ןמלז) רעקספיל ריאמ

 ־ראפ זיא גנולמאזראפ יד .ןעמענ ערעייז יונעג טשינ קנעדעג

 סנטאט ןיימ וצ טרעהעג טאה טאוו ,םעדיוב א ףיוא ןעמוקעג

 ראפ געט עכעלטע — ל״ז ןאמרעבליז לשרעה ׳ר ,זיוה ןגייא

 ןשטנעמ ערעזדנוא ןופ הרימש רעקראטש א רעטנוא רופיכ םוי

 הרכזא ןא טכאמעג ,טכיל ןדנוצעגנא ןבאה דימ .זיוה םיחא

 א ןביוהעגפיוא :ךאנרעד ,"שידק" טגאזעג ,ןעלצרעה ר״ד

 ןיא ןרערט טימ ןוא "הווקתה" ןעגנוזעגפא ,ןאפ עיולב־סייוו

 ימ ,בכרב ימ" :ןט&ינויצ עיירטעג ןייז וצ ןריווושעג ןגיוא יד

 טדערעג עטלמאחאפ יד ןבאה ךאנרעד ."ונצראל הלענ — לגרב

 םעד ןופ תובישח ץא גנוטיידאב רערעיוהעגמוא רעד רעביא

 .טנעמאמ ןקיזאד

 .קטוטלופ ןיא םזינויצ רעד ןביוהעגנא דיז טאה יוזא

 ♦♦♦"הרעק" יד

 יד ייב םזינויצ ןופ טייקלוספ־ףירט רעצנאג רעד ייב

 :ןעוועג ״רשכה״ רעקיצנייא רעד זיא ,ןענאגרא־טכאמ עשיטור

 טלעג ןראוועג טלמאזעג זיא םע ווו ,רופיכ־םוי ברע הרעק יד

 :טפירשפיוא רעד שימ הרעק יד .ןקעווצ עשיטסינויצ ראפ

 ץא ןגיוצעג ןעמעלא טאה — ״לארשי ץראב המדא ידבוע״

 ערעווש א ןריפוצכרוד טאהעג רימ ןבאה רעבא אד .ןפורעג

 יד טפיוהרעביא ,טאטש ןיא עמורפ יד .המחלמ עטרעטיבראפ

 תוסרוקיפא עקראטש א ןעזעג םעדי ןיא ןבאה ,םידיסח רערעג

 ןגעק ןעוועג שוריפב ןעגעז ,ללכב םידיסח יד .לוע תקירפ ןוא

 רעד ןופ טלאהפא ןא ןעזעג ןבאה ייז ןכלעוו ןיא ,םזינויצ

 ,עפורג א ןריזינאגרא טפראדעג ןבאה רימ .הלואג רעתמא

 לאז ןעמ ׳לאפרעביא ןא ראפ "הרעק" יד ןטיה לאז עכלעוו

 ןעוועג טלאמעד זיא "הרעק" יד .ןעמענוצ טשינ טלעג סאד

 ־םוי ברע םוא "הרעק" יד !םזיגויצ ץפ טראוו־גאלש סאד

 טאה רעדעי .ןדיי ראפ החמש ץא ןייוועג ןעוועג זיא רופיכ

 ןעוו :טגערפעג ןוא לארשי־ץרא ץיק ץואפ ןיוש טלאוועג

 רעד ןופ טלעג עטלמאזעגפיוא םאד-.י ן ןדש ןעמ ןאק

 ,םעדא ןיא עלארטנעצ רעד ןיא ןקישפא רימ ןגעלפ "הרעק"

 םחנמ םזיגויצ ןופ שארב טרירוגיפ טלאמעד טאה טע ווו

 .ןיקשיסוא לדנעמ

 ♦♦*"עיצארעלקעד רעלעיציפא" רעזדנוא ןאנ

 ןביוא רעזדנוא דאנ זא ,ןקרעמאב וצ קיטכיוו זיא םע

 ־ויצד התלחתה ןגעוו "עיצארעלקעד רעלעיציפא" רעטנאמרעד

 ךיז ןעניפעג םע זא ׳ןזיוועגטיורא ךיז טאה ,קטוטלופ ןיא םזינ

 עכלעוו ,טאטש רעזדנוא ןיא עטמיטשעג־שיטסינויצ ךס א ראג

 ןבאה ייז .ןטסיגויצד״ל ׳םירתסנ ןעוועג טציא זיב ןענעז

 עשידיטח־גנערטש עמאס יד ןופ וליפא ןעמוק וצ ןביוהעגנא

 ־נעטניא ןא ןריפ ןביוהעגנא טייצ רעד טימ ןבאה רימ .ןזיירק

 יד ןיא טעברא־םגנוריזינאגרא ןא ךיוא יוו טייקיטעט עוויס



 ןיויטשנטכיל עשוהי

 רעד טימ ׳ךיז טייטשראפ ,ץלא סאד .קסוטלופ סורא ךעלטעטש

 ־אגרא רעשיטסינויצ רעלארטנעצ רעד ןופ גנוקיטכעמלופאב

 יד זדנוא טימ ןענאטשעג זיא עכלעוו ,עשראוו ןיא עיצאזינ

 .גנודניבראפ רעגנע ןא ןיא טייצ עצנאג

 :יוו ׳ןערב ןיא ןיידא ןעגעז סעיצקא עשיטסיבויצ יד

 ןביוהעגנא ןבאה רימ !סעקראמ־ק״ק יד ןופ ףיוקראפ רעד

 הרבח יד טאוו ,"קעטאילביב־עקיפאק" יד ןטיירפשראפ וצ

 ־שיסוא טימ ןבעגעגסיורא טאה "י״אב המדאה תדובע תצפהל"

 ןעוועג דימ ןענעז םעדא ןיא ןעניקשיסוא טימ) שארב ןעניק

 — עשראוו ןיא ןעמיובנירג טימ ןוא דעלטפירש ןדנובראפ

 ןרעביא ןעגנוזעלראפ ןוא ןטארעפער טריזינאגרא !(ךעלנעזרעפ

 רעד ןיא ייס ,טאטש ןיא ייס קנאדעג ןשיטסינויצ ןופ תוהמ

 לפמעטש םענעגייא ןא טאהעג ןיוש ןבאה רימ .טנגעג רעקימורא

 ,ןכאז ייווצ .לקניוו םענעגייא ןא וצ דיוא טבערטשעג ןוא

 יוו ,פאק ןיא גיוא ןא יוו טיהעגפא רימ ןבאה ,ךיא קנעדעג

 ןוויטקעריד .לפמעטש םעד ןוא ןאפ יד :השודקבש םירבד

 ךיוא יוו ,תומוקמ "ערעכעה" יד ןופ ןעמוקאב רימ ןגעלפ

 ןלאגעל א ףיוא אקווד ןוא ןלאירעטאמ עיצאטיגא ענעדישראפ

 *בייא ךימ טאה עירעמראדנאשז יד :ייברעד זאירוק א .ןפיוא

 ייז ןבאה טסאפ רעד ףיוא טאוו ׳הנעט רעד טימ ןפורעג לאמ

 .םערדא ןטאווירפ ןיימ ףיוא ןלאירעטאמ־עיצאטיגא ןענופעג

 םאד זא ׳טכאמעג םאזקרעמפיוא ףיורעד ייז באה ךיא ןעוו

 :טרעפטנעעג קינלאשטאנ רעד טאה ,לאגעל זיא לאירעטאמ

 ."אחינ רימ םע זיא — ביל סאד זיא ראצ םעד ביוא״

 ♦♦♦ונייחהש

 ןופ גנאגפיוא־ןוז רעטשרע רעד ןלאפעגסיוא זיא יוזא

 "ןלארטש" ענייז ןבאה זייוובעלסיב .קסוטלופ ןיא םזינויצ

 ןוא ןקידנבערטש־םזינויצ ןדעי ןיא ןעגנירדוצניירא ןביוהעגנא

 ןגיוצעג ,ראטקאפ רעקידעבעל א טייצ רעד טימ ןראוועג זיא

 רעקילייווטייצ רעד ןופ האי יד וצ זיב םויקדווכז םעד

 ־וטלוק רעדעי ןיא ןעגנורדעגניירא זיא סאוו ,גנוריפארטא

 םעניימעגלא םעד בילוצ ,עיצאזינאגרא רעשיטילאפ רעלער

 .טאטש ןיא בצמ ןשימאנאקע ןוא ןלערוטלוק

 עלא יד זא ׳העיו טנאמרעד ץלאטש טימ ףראד ףוס םוצ

 ןוא ןטעברא עשיטסינויצ עקידרעטעפש ךיוא ןוא עטשרע

 — טאטש ןיא ןעוועג חילצמ קראטש ןבאה עבלעוו ,ןווורפ

 יויטאיציניא־טפיוה רעד טימ לאמלייט ,ןראוועג טפאמעג ןענעז

 רעקידשפב־תריסמ רעכעלביירשאבמוא רעד טימ לאמלייט ןוא

 ןיא ןטלאטשעג עשיטסינויצ עקיטביל 2 יד ןופ ףליהטימ

 יד ןופ ןבאה עכלעוו ׳ץנימרעפוק הכלמ ןוא והיעשי :קסוטלופ

 ןשיטסינויצ םעד רעביא "ונייחהש" טבאמעג עטשרע עמאס

 טלאמעד זיא בוטש־טאווירפ רעייז ןוא ,ילבפיוא ןוא םוקנא

 .םזינויצ רעקסוטלופ ןראפ טסענ טפיוה יד ,ןעוועג

 ןאמרעבליז בד ייב ןעמונעגפיוא

 ןייטשנטכיל עשוהי

 ע^צאזסאגרא עש^טז7>נו>צ >ד
 ו929־ו9ג9 תאי יד ויא

 קסוטלופ ןעוו ,ןראי רע20 יד ןופ ףוס ןיא ןעוועג זיא םאד

 ־פיוא ףאלש ןשיטילאפ ןלערוטלוק ןגנאל א דאנ ךיז טאה

 ןעמונעג טאה ייטראפ רעדא עיצאזינאגרא עדעי .טפאכעג

 ענעגייא םאד .ןריזינאגראער וצ ןביוהעגנא ךיז ןוא ןכאוופיוא

 ,עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעזדנוא טימ ןעשעג ריוא זיא

 ןבעל טיינאב א וצ 1929 ראי ןיא ןענאטשעגפיוא זיא עכלעוו

 .ןטייקיטעט עטשירפעגפיוא תא

 ר״ד ,ץנימרעפוק והיעשי ח״ח יד ןופ ףליהטימ ר עד טימ

 ,ןייטשרוב ,חמשי לאומש ,ןאמלעגנע רודגיבא ,שטיוועינסינ

 לדנעמ ,קישזוג םהרבא ׳גניר השמ ,שזאקעיפ בייל־הדוהי

 ,ןאד אשזור ,(הפיח ןיא טנייה) גרעבנייטש יורפ ,רעגארפ

 טרעוו — תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא אקנאלבאי בקעי

 ףיוא .טריזיגאגראער עיצאזינאגרא עשיטסינויצ יד 1929 ןיא

 ׳לאקאל א רימ ןעגניד (זיוה םהלמרכ ןיא) םאג־יאמ רעט3 ר עד
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 עניילק 3 עקידרעתפ יד ןופ טיובעגרעביא טרעוו רעכלעוו

 רימ ןוא טאיראטערקעס א טימ לאז ןסדרג ןייא ףיוא ןרעמיצ

 .טעברא רעוויסנעטניא ןוא רעטגייווצראפ א וצ וצ ךיילג ןטערט

 טייצ רעד טימ רעביא רימ ןעמענ ,עשיטסינויצ־ןית יד ץוחא

 .טאטש ןיא טעברא עכעלטפאשלעזעג עשידיי עצנאג יד טעמכ

 לאמנייק ןבאה רימ רעכלעוו ןיא ,ענימג רעשידיי רעד ןיא

 יירד ןיידא רימ ןריפ — טפאשרעטערטראפ ןייק טאהעג טשינ

 ןוא שיטקילעד ר״ד ,שטיוועינסינ ר״ד :םירבח ערעזדנוא ןופ

 ןא טימ רימ ןעייג טארטאטש םוצ ךיוא .אקנאלבאי בקעי

 .םעקינוואל עכעלטע ןיירא ןריפ ןוא המישר רענעגייא

 "ללכה ץולחה" ןוא "תמייק ןרק"

 רימ ןכאמ ,"לארשיל תמייק ןרק" ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא

 עראבטכורפ א טריפעג טרעוו םע .ןטירשראפ עסיורג רעייז

 ־רעפוק והיעשי ןופ טפאשרעריפנא רעד רעטנוא טייקיטעט

 ,השרומ־עציוו םלא ןייטשנטכיל עשוהי ןוא השרומ םלא ץנימ

 עשיטסינויצ יד ןשיווצ טרא ןטשרע םעד ייברעד קידנעמענראפ

 ־טעטש עקימורא יד ןיא דיוא יוו ץאלפ ןפיוא ןטפאשרעפרעק

 ,לארשי־ץרא ראפ ןראזאב עסיורג טנדראעגבייא ןרעוו םע .ךעל

 עשידיי ןארקע ןפיוא ןזאל ׳אניק "אדאגז" םעד פא ןעגניד רימ

 ."תמייק־ןרק" ןראפ "ןעייג" ןטפנוקנייא יד ןוא ןעמליפ

 "ללכה ץולחה" רעד דיז טעדנירג טייצ רעבלעז ר עד ןיא

 ־הדוהי ,ןאמלעגנע רודגיבא ח״ח יד תפ גנוריפנא רעד טימ

 ־םיתא ןרעוו םירבח .א״א ןייטשנטכיל עשוהי ,שזאקעיפ בייל

 ערעדנא ךאנ ןיא ןוא וואכעימ ןייק :הרשכה ףיוא טקישעג

 טגנילעג טעברא רעוויסנעטניא רעזדנוא קנאד א .ךעלטעטש

 לאצ עסיוועג א ,ראי ראפ א ןופ ךשמ ןיא ,ןקישוצפא זדנוא

 ןקיטנייה ןזיב ךיז ןעניפעג ייז ווו ,י״א ןייק םעטרבח ןוא םירבח

 ,(דנאלדירפ :םייה רעד ןופ) דרפ ןוא ץכ םולש : יוו גאט

 הרופצ ,(ףראדסריאמ :םייה רעד ןופ) הכרב ,אדולפ בקעי

 ־הרשכה יד ןופ ,דרעב ,ןאזרעפ 30 רעביא .ערעדנא ןוא סעקלע

 ,לארשי ןיא טנייה ןבעל םעפורג

 ינויצה רעונה גוח
 דרעל יד ריוא דיז םתא רימ ןריפורג טייצ רעד טימ

 ,ראי 18—16 ןופ עכעלטנגוי ,סעיזאנמיג ןוא ןלוש יד ןופ טנגוי

 ־גיתא ןרעוו ,קנאדעג ןשיטסינויצ ןופ טייוו ץנאג ןענעז עכלעוו

 ,ןגארטראפ ייז ראפ ןטלאה רימ .ןעייר ערעזדנוא ןיא ןגיוצעג

 יד ןא ןריפ ייז טימ טעברא יד .ךאוו רעד ןיא לאמ ידוצ

 ריוא יוו ,ןייטשנטכיל עשוהי ןוא ןארגאניוו םהרבא םירבח

 ."ריעצה רמושה" ןופ רעייטשראפ

 לארשי ןיא טנייה דיז ןעניפעג טנגוי רעקיזאד רעד ןופ

 .א״א םיובנטכורפ עינעג ,ןייטשנראב עניתט

 טעברא עלערוטלוק רעזדנוא

 ערעזדנוא החלצה טימ ןא ריוא ןעייג םעד טימ ןעמאזוצ

 ־נייא טרעוו טכאנ וצ קיטיתפ תעי .ןטעברא עלערוטלוק

 טייהרעמ יד ריז טקילייטאב םע ווו ,טנווא־לטסעק א טנדראעג

 וליפא ןעמוק זדנוא וצ ןגעלפ םע .טנגוי רעקסוטלופ רעד תפ

 ןעמוקעגפארא ןענעז גאט ייב תבש ןדעי טעמכ .ןטסינומאק

 ־אגעס .ז ,רעפיש ר״ד :יוו עשראוו ןופ ןטנעגעלערפ עטנאקאב

 ענעדישראפ רעביא ןטארעפער ןטלאה ןוא א״א שטיוואל

 ןדעי ןענעז םעד ץוחא .עשיטילאפ ןוא עלערוטלוק ,סעמעט

 ־ישראפ ,ןטנווא־ץנאט ןראוועג טריזינאגרא טכאנ וצ תבש

 תעטאעט ןענעדראנייא ריוא ןגעלפ רימ .ג״דא ןדנאפ ענעד

 ׳ינדאלאק עלעסאי :יוו ןטסיטרא עשידיי ןעגנערבפארא ,ןטנווא

 רעטנוא ןעגנאגעג ןענעז ןעגנולעטשראפ יד •א״א עפמאל םתאמ

 ךיוא .עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד ןופ עיצאזילאגעל רעד

 .ןטנווא־עיצאטיצער ענעדישראפ ןראוועג טריפעגסדא ןענעז

 לאקאל םענעגייא ןייק טאה עכלעוו ,"יחרזמ" יד :בגא

 טימ ןטייקיטעט עריא ראפ ןצונאב דיז טגעלפ ׳טאהעג טשינ

 ןיתא שיטאמאטיוא ייז ןענעז ןפוא אזא ףיוא .לאז רעזדנוא

 .עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד ןיא

 דוטיה ןרק

 טעמכ ןראוועג טריפעגנא זיא "דוסיה ןרק" ןופ טעברא יד

 ןוויטקא ןטימ עיצאזינאגרא .נויצ רעד דרוד רעלסילשסיוא

 ,ץנימרעפוק והיעשי ,דנאלדירפ קחצי םתבח יד ןופ לייטנא

 ¬נטכיל עשוהי ,חמשי לאימש ,ואדנאל בד ,םדבטכורפ בקעי

 המלש ,שטיוועינסינ ר״ד ,ךאש השמ ,שזאקעיפ הדוהי ׳ןייטש

 ןראוועג טריפעג זיא טעברא עקיזאד יד /דנא ןוא שטיוועינשיוו

 טימ ןבעגעג ןבאה ןדיי רעקסוטלופ ת ןוא וויסנעטניא ראג

 רבח םעד ןענעכייצראפ וצ רעדנוזאב זיא׳ס .טנאה עטיירב א

 רעכלעוו ,םעדייא סמדבנטכורפ החמש־ךורב ,ןייטשרעבליז

 לפדו רעמ ליפ ןבעג קידנעטש י הבחר דיב ןייז בדנמ טגעלפ

 עלופ ןייז ייברעד קידנזייווסיתא ,טרעדאפעג םיא ןופ טאה׳מ

 .עיצקאפסיטאס עכעלנעזרעפ

 ־גירגרעביא ןוא ןטסיוויטקא עטנאמרעד ןביוא עלא יד ןופ

 ןיא .קסוטלופ ןיא עיצאזינאגרא .נויצ .מעגלא רעד ןופ רעד

 ףראד ןעמ סאוו ,חח א זיא — ראי ןעצ עטצעל יד ןופ ךשמ

 רעסיורג רעד ןופ טייקיטעט יד ןכיתטשרעטנוא רעדנוזאב

 תעפוק והיעשי ןעוועג זיא׳ס יוו טייקכעלנעזרעפ רעשיטסינויצ

 ,הכלמ יתפ עלעדייא ןייז םעד ןיא קידנעמענניתא) ל״ז ץנימ

 עדעי טימ טפאלקעגטימ ןאד טאה ץראה ריא םאוו ,א״לדבתש

 — (לארשי ןיא טציא טבעל — טאטש ןיא גנווט עשיטסינויצ

 ןטעברא ענעבעגעגרעביא יד העיו טנאמרעד ודא אד ןפראד

141 



 העיצאזינאגרא — תועונת

 עיצאזינאגרא •בויצ רעד ןופ■ ןטסיוויטקא עקירעביא יד ןופ

 ,ןאמדירפ לאומש ,קישזוג םהרבא ,ןארגאניוו םהרבא :יוו

 ,ןרעטש יכדרמ ראטערקעס ,ףראדסריאמ עפסאי ׳אדאגיוו ץשרג

 עשאב ןיראטערקעס ,ןאמאניצ ןמלז לארשי ,אלאקס לטעווצ

 עכלעוו ,א״א ואדנאל בד ,(ראיליפ :םייה רעד ןופ) ןייטשנטכיל

 רעד ןופ םויק םוצ רעייטשייב ןכעלרע רעייז ןבעגעג ןבאה

 .הפוקת־רעלטיה רעד וצ זיב עיצאזינאגרא

 ןיא טנייה ךיז ןעניפעג עטנאמרעד ןביוא יד ןופ לייט א

 — לייט א ןוא ןראוועג רטפנ לייט א — עקירעביא יד ,לארשי

 .ד״יה .ש״מי םיחצור עשיצאנ יד תפ ןעמוקעגמוא

 לאקאל ןיא גתציז רעקידנעגנירד א שימ השעמ א

 ...עיצאזינאגרא רעשיטטינויצ רעד ןופ
 (דאזיפע)

 טנדראראפ ןלאוו־םייס עטצעל יד ייב טאה םיובנירג קחצי ןעוו
 זיא׳ט ,ךיא קנעדעג ,רעירפ ןכאוו ייווצ א טימ טאה ,ןלאוו־טיצסיבעלפ
 ־םיוא ןגעלפ ןדיי ןעוו ,טכאנ וצ תבש א ,טייצ־רעטניוו םוא ןעוועג
 — ״ךארו רעלופ" א ףיוא ןוידפ לקיטש א ןפאכ וצ ,ןטפעשעג יד ןכאמ

 רעד טפעשעג־רוטקאפינאמ רעזדנוא ןיא ןזיוואב םעצולפ דיז
 ¬מש א ןעוועג זיא רעכלעוו ,(טנאיצילאפ־טייר) טנאיצילאפ "רעננאק"

 לוויטש עקיצנאלג ,םעסנאוו עלעג עסיורג יד טימ ,טאטש ןיא רבד
 עצנאג יד ןוא דיא זא ,טעדלעמ ןוא עציילפ רעד ףיוא סקיב א ןוא
 ןיא גנוציזדנאנסיוא ןא וצ ןפורעג ןרעוו גנוטלאווראפ עשטיטסינויצ

 .עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד ןופ לאקאל

 "?ןפוד וימ טקישעג ריד טאה רעוו" :םיא גערפ דיא ןעוו

 ,ןסיוו ץלא ןיוש טטעוו ,ךאז ןייד טשינ זיא םאד" :רע טרעפטנע
 8 ,ראפ טנייה טמוק עכלעוו ,גנוציז רעד וצ ןעמוק טסעוו וד ןעוו

 .טנווא

 םאוו ,םיא גערפ ןוא ץנימרעפוק והיעשי וצ ןיידא דיילג ףיול דיא
 םעד ןגעוו דיוא םיא טאה׳מ זא ,רע טרעפטנע ז ןטייטאב סאד לאז

 .ןדלאמעג
 טאה ,דימ טפור ייצילאפ יד זא קידנרעה ,רעניימ עטאט רעד
 ,הלילה ,ךיז לאז דיא ,ןא רימ טגאז ןוא ןקארשרעד קראטש דיז

 טעוו׳מ ראנ טאוו .טנאדנעמאק ןראפ טראוו א טימ ןפאכסיורא טשינ
 .ןאט דיא לאז ,ןלעוי רימ ןופ

 רעשיטסיגויצ רעד ןיא ףיורא םוק ריא ןעוו ,רעגייזא 8 טקנופ
 ,עטסאראטס־עציוו ,עטסאראטס םעד טראד ריא ףערט .עיצאזייאגרא
 לעיצעפס זיא סאוו ,טאגילעד א ןוא ייצילאפ רעד ןופ טנאדנעמאק

 .עשראוו ןופ ןעמוקעג

 קאלב ןיא ןענעז ןדיי עלא יוו יוזא :טרעלקרעד טאגילעד רעד
 ׳־טפיול" רעכלעוו ,םיובנירג ץוחא ,זיקסדיסליפ) עיצאנעס רעד ןופ
 טשינ טאה זיירק רעוואלמ—רעקסוטליפ יוו יוזא ןוא לעודיווידניא
 א ןריפוצכרוד תלוכיב ןייז ןלאז ןדיי יד זא ,ןטכיזסיוא םוש ןייק
 ןעמיטש טשינ ןלאז רימ זא ,זדנוא ץפ רע טניאלראפ ןכב — טאדנאמ

 .עיצאגעס רעד ראפ דאנ ,ןעמיובנירג ראפ

 ןעמיטש ןלעוו רימ ןעוו :טנאדגעמאק רעד פא דיז טפור זאד
 טימ לאז ןסיורג א ןעמוקאב ראפרעד רימ ןלעוו ,ןעקסדוסליפ ראפ
 טייז א ןיא וקוקקעווא טעוו ,טנאדנעמאק םלא ,רע ןוא עציטש דס א

 ...םודא ןטניה ,קיטנוז ,טלעג ןזייל ןענאק ןלעוו ןדיי ןוא

 טאה סאה ראפ ,םיא טגערפ תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןעוו
 ןאד — טעטימאק־לארטנעצ רעזדנוא וצ ןדנאוועג טשינ דיז רע

 .טכאנ עצנאג יד רעביא ץיז ןוא ץויטסערא דיילג דימ רע טסייה

 םעגופ םעיצקורטסניא יד טגלאפעג ןבאה ריפ זא ,דיז טייטשראפ
 *םערא ןענעז ןלאוו יד ןופ גאט ןיא ןוא טעטימאק־לארטנעצ .שראד

 ןוא אדאגיוו ןושרג םהרבא ,ץנימרעפוק והיעשי :ןראוועג טריט
 .ערעדגא

 ןייטשנטכיל עשוהי
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 תינויצה תורדתסהה י״ע ןגרואש לודג ילקיזוזנ־יתורפס ףשנ לע הזרכ
 .1931 ־ב שדח םלואל התרבע לגרל

 רעד ךרוד טנדראעגנייא ,טנווא ןשילאקיזומ־ןשירארעטיל ןסיורג א ןגעוו טאקאלפ א
 .1931 ראי ןיא לאקאל םעיינ א ןיא ןייגרעביא ריא וצ עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ
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 סעי**תבאגחא — תועיבת

 (זכרמב ץנימרעפוק .י םע) יללכה ץולחה לש הרשכה ץוביק — קסוטלופב הגולפ ,דחואמה ״בוכורג״ ץובק



 םעי*אזיבאג!רא — תועונת

 ,ססכער ןופ רעט3) יקסלאפאלאיב ,ח םעד דובכל עמאנפיוא :תמייק־ןרק ןופ טעטימאק
 א״א (הרוש עבלעז יד ,סטכער ןופ רעטשרע) ץנימרעפוק והיעשי טימ (הרוש עט2
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 :םע ,1932 ,תמייקה ןרק תביסמב
 :דעוה ירבחו (השרומ ןגס) ןייטשנטכיל עשוהי ,(ק״ק לש השרומ) ץנימרפוק והיעש

 .םירחאו ןרטש יכדרמ ,ןוד קחצי ,קידוג םהרבא ,במולוג השמ /זראקעיפ הדוהי



 סעיצאזיגאעוא — תועובת

 :רעדילגטימ-גבוטלאווראס יד טימ 1935 ,עיצאזינאגרא עשיטסינויצ יד
 א״א קישתג םהרבא ,ןאמלעגנע רודגיבא ,ןארגאניוו םהרבא

 (זיוה סעשטיוועינסינ ר״ד ןדפ ןטראג ןיא ןראוועג סכאמעג זיא דליב סאד)

 תמייקה חק ןרס ראזאב — ל״קק לש רזב
 ,קישזוג .א דאקעיפ הדוהי ,שטיוועינעסינ ר״ד יורפ ,ץנימרעפוק הקבר ,ץנימרעפוק הכלמ :טימ

 ו45 א״א במאלאג השמ ,הפרא לווייפ



 סעיצאזיבאגרא — תועונת

 ל״קק טרס םוי
 רודגיבא ,ןאמרעבליז אזערעט :(הרוש רעיקידנציז רעטסלטימ רעד ןיא ,סקניל ןופ) טימ
 רעמזעלק עקבייל ןופ ןוז ןוא רעטכאט ,יקסוואזאק ,(ןימעטש) קעשמארק עזיור ,ץניזתעפוק
 ףיוא הרוש רעקידנציז רעד ןיא ,סטכער ןופ רעט4 רעד) ןאמרעבליז קעטעימ ;א״א

 .א״א (דרע רעד

 (ןטימ ןיא הרוש עיט־2 רעד ןיא) ,ןאד השחר טימ ל״קק ייב טעטימאק ראזאב



 ואדנאל שירעב בד

 הפוקת רענעי קא

 רעד ןיא שטיוועינסינ ר״ד טימ שינעגעגאב עטשרע יד

 ןופ הפוקת ענעי דיילג טנאמרעד ׳ואד שיבייל ןופ גנוניווו

 *אגרא רעשיטסינויצ רעניימעגלא רעד ןופ עיצאזינאגראעד רעד

 עטשירפעגפיוא עיינ טימ טאה עכלעוו ׳קסוטלופ ןיא עיצאזינ

 .טייקיטיעט ריא החלצה םיורג טימ ןביוהעגנא תוחוכ

 ־רעפ עשיטסינויצ עקידנריפיא־טלאמעד יד ןופ ןעמענ יד

 ־בלב ןוא ןדיי עקידרעייפ־םאלפ ערעייט יד ׳ןטייקכעלנעז

 ,ץנימרעפוק והיעשי :יוו רעוט ןוא רעפמעק־ןויצ עקידשפנו

 ןלעוו — ערעדנא ןוא חמשי לאומש ,שזראקעיפ בייל־הדוהי

 ־יטסיגויצ רעד ןופ רעצרעה יד ןיא ןטכייל ןוא ןבעל קיבייא

 ןיא ןוא לארשי תנידמ ןיא הטילפה תיראש רעקוטלופ רעש

 .טלעוו רעד ראג

 ןעמ זומ ׳ןאד החפשמ יד טנאמרעד ןביוא באה דיא ןנחו

 ןאד אשזור יורפ יד ןענאמרעד תובישח רעדנוזאב א טימ

 .1939 זיב תמייקה תק ןופ שארב ןענאטשעג זיא עכלעוו ׳ה״ע

 ןעוועג טשינ זיא יתפ רעקיזאד רעד ןופ טייקנבעגעגרעביא יד

 ןופ תובהלתה ריא ןעוועג זיא דעלנייוועגמוא ןוא ןצאשוצפא

 .טיבעג ןשיטסינויצ ןפיוא טייקיטעט רעדעי

 ןופ טאבארטאפ םעד לודג חבשל ןענאמרעד וצ זיא דיוא

 ןייז םאוו ,ןעגנוטכיר עשיטסינויצ ענעדישראפ ןיפ רעטערטראפ

 רעשימלח רעד ןופ גנולקיווטנא יד :ןעוועג זיא עבאגפיוא

 .גנוגעוואב

 רעד ןופ טייקיטעט יד ןכיירטשרעטנוא ןעמ ףראד ריוא

 דוסיה ןרק ןיא ןטערטראפ ןעוועג ןענעז עכלעוו .םירבח עפורג

 עיצוטיטסניא עשיטסינויצ עבושה עקיזאד יד טעדנירגעג ןוא

 ;ערעדנא ןוא גרעבנירג והילא ׳שזראקעיפ בייל־הדוהי :יוו

 ייב ןטראג־רעדניק א ןפאשעג ןבאה עכלעוו ,ןטסיוויטקא יד

 זיא ץיפש רעד ןיא ווו ,עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד

 והיעשי ןופ רעטכאט א ׳הקבר תננג עטמיראב יד ןענאטשעג

 ־יירטעג רעכעלביירשאבמוא טימ טאה עכלעוו ,ץנימרעפוק

 עקיזאד ת ןופ גנויצרעד רעד ראפ טעמדיוועג דיז טפאש

 .טאטש ןיא רבד־םש א ןעוועג זיא שפנ תריסמ ריא .רעדניק

 ץניזתפוק הקבר תננגה םע ירבע םידלי ןג
 ץנימרעפוק הקבר ןיטסילבערפ רע׳ד טימ ןטראג רעדניק רעשיערבעה
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 סעיצאזינאגרא — תועונת

 רגרפ .צ .ב הרוטה סע 'הנבי. ירבעה רפסה תיב
 רעגארפ .צ .ב רערעל ןטיט לוש־״הנבי" עשיערבעה

 טימ לוש־״הנבי" יד העיו טנאמרעד ךיוא אד לאז ןוא

 ןוא עצינטנאיפ םירבח יד ,גרעבנירג והילא רבח ןבושח םעד

 רבח םעד טימ (ןילבול ןופ) אטוז ׳ח ,רערעל םלא רעגארפ

 ןבאה םרעוט עקיזאד יד ;(שזראבדעשפ ןופ) יקסוואקאוואלס

 ייז קנאד א ןוא .אווינ ןכיוח א ףיוא לוש יד טלעטשעגקעווא

 .טלקיווטנא טפאהרעטסומ דיז יז טאה

 ,ךינמ״־תמייקררק םעד ןסעגראפ וצ טשינ זיא ךיוא

 ןייק הילע ןא ראפ גבוטיירגוצ םלא טנידעג טאה רעכלעוו

 ןטלאוו ,םערוטש רעשיטסירעלטיה רעד טשינ ןעוו ."ץרא"

 רעשידיי רעד ןיא טנייה טבעלעג סעילימאפ רעקסטולופ ליפ

 טאה טכאמ־יצאנ יד ןעוו זא ןענאמרעד וצ אד יאדכ .הנידמ

 *שטייד ןופ רעגריב עשיליופ ,ןדיי יד ןבירטעגסיורא 1938 ןיא

 ןפאשעג "ןינמ״־תמייקדרק רעד טאה ,ןישנאבז ןייק דנאל

 טשינ טאה טאטש עצנאג יד סאוו ,עמוס־ספליה אזא ייז ראפ

 ןיא ןענעכערוצטיוא דעלגעממוא זיא׳ס .ןעלמאז וצ ןזיוואב

 םעיצקא ערעדנא ליפ יד לקיטרא ןקיזאד םעד ןופ ןעמאר יד

 טאה עיצאזינאגרא עשיטסינויצ יד סאוו ,טרעוו ןסיורג ןופ

 .טאטש ןיא טרייפעגכרוד

 א ןראוועג טריזינאגרא זיא ,חספ ראפ ,1939 ראי ןיא

 טימ ןוא לאטניוועל ברה בר־טאטש ןטימ טעטימאק־ספליה

 ־אגרא רעשיטסיבויצ רעד ןופ םירבח יד ןופ וויטאיציניא רעד

 *יליבאמ עשידיי יד ראפ דיק עקידחספ א ןפאש וצ ,עיצאזינ

 ויוש ךיז טאה ןליופ) רעטילימ ןשיליופ םעניא רענלעז עטריז

 ןוא טנאזאפמיא יוו (".גירק םוצ ןטיירגוצ ןביוהעגנא ןאד

 !ןטאדלאס יד ראפ רדס רעד ןעגנאגעגוצ זיא םע ךעלרעייפ

 .ןראוועג ןאטעג ץלא םע זיא שפנ־תריסמ א ראפ םאוו טימ

 טעטימאק ןיא •תדכו ןידכ רדס םעד טכירעגפא טאה בר רעד

 •טאטש ןופ ןטכיש עלא ןטערטראפ ןעוועג ןענעז

 ךעלגעממוא זיא ,בר־טאטש םעד אד ןאמרעד דיא ןעוו

 ןעלעדייא ןקיצראה םענעטלעז םעד ןענאמרעד וצ טשינ

 ןוא בר םייב שדוקב־שמשמ ןעוועג זיא םאוו ,דיי ןוא ןשטנעמ

 ןעוועג זיא םאד ,םימכח ידימלת וצ טפאשביל עסיורג א טאהעג

 תבהא טימ ןעוועג לופ זיא םאוו דיי א ,ראטקעריד יכדרמ ׳ר

 םענעגייא ןייז ףיוא ןייז רתוומ טנאקעג טאה רעכלעוו ,לארשי

 םע .םינינע־עילימאפ עכעלנעחעפ ענייז ףיוא וליפא ןוא דיא

 טשיב טאה רענייק .תוריסמ ןייז ןצאשוצפא ןעוועג טשינ זיא

 טייקמעראוו ןגארטעגניירא טאה רע רעביטש לפיוו ןיא ,טסווועג

 עדעי קירעהעג יוו טצאשעגפא טאה רע .ףליה עשיטקאפ ןוא

 טאהעג ןוא ׳תמא ןוא טייקנייר טימ טקעמשעג טאה םאוו ,ךאז

 *םינויצ רעד ןופ טייקיטעט רעד ראפ שינעדנעטשראפ עלופ יד
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 לארשי תדוגא

 ןופ .חיר ןטימ טקעמשעג טאה עכלעוו ׳עיצאזינאגרא רעשיט

 .ןעוועג טשינ טסינויצ ןייק זיא ןיילא רע שטאכ ,הלואג רעשידיי

 לייוו ,ןקסע ןכעלרע העי ראפ דובכ םיורג טאהעג טאה רע

 .ןזעוועג רע ריוא זיא יוזא

 רבח ןבושח רעזדנוא ןענאמרעד אד דיא ליוו ףוס םוצ

 ־עג ןעמעלא תנוא ףיוא טאה רעכלעוו ,שטיוועינשיוו המלש

 ןייז טאה רעבלעוו ןוא תוטשפ רעקיצראה ןייז טימ טקריוו

 ,טייקיטעט רעשיטסיבויצ ראפ ןבעגעגרעביא גנוניווו ענעגייא

 עשיייטראפ ערעתנוא ראפ רעטבעצ םלא טנידעג טאה עכלעוו

 .ןטעברא

 ןאפשנירג לאימחרי

 לארשי־תדוגא"

 ןכעלטפאשלעזעג םעניא טרא םענעעזעגנא ןוא ןסיורג א

 ־ראפ טאה קסוטלופ ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ ןבעל

 ־אטרא־זעיגילער עשידיי א םלא "לארשי תדוגא" ה ןעמוב

 גנאגוצ ןשיפיצעפס א טאהעג טאה עכלעוו ,ייטראפ עשיסקאד

 ןיא .ןעמעלבארפ עשיטילאפ ץא עניימעגלא עשידיי יד וצ

 עשידיי יד ןענופעג דיז טאה טייקיטעט ריא ןופ רעטגעצ

 ףליח רעד טימ .ןעמראפ עריא עלא ןיא גנויצרעד עזעיגילער

 ןופ ןטייקכעלנעזרעפ עשידוגא עקידנריפנא ןופ עציטש ןוא

 ־גא־העל טנפעעג ןליופ ןיא "הדוגא" יד טאה דנאלשטייד

 ידוסי רדח" ןעמאנ ןרעטנוא ךעלגניי ראפ ןטלאטש

 רדח אזא ןראוועג טנפעעג זיא קסוטלופ ןיא ךיוא "הרותה

 טשינ ."בקעי־תיב" ךעלדיימ ראפ לוש עזעיגילעד א דיוא יוו

 ־ינומ רעדא עשהכולמ יד וופ עציטש םוש ןייק קידנעמוקאב

 א ןריפ טזומעג "לארשי תדוגא" יד טאה ןצנאטסניא עלאפיצ

 ־רעד עזעיגילער עקיזאד יד ןטלאהוצסיוא ידכ ,לגנארעג ןרעווש

 ־ערפשטנא ןיא ןלוש יד ןטלאהנייא ןוא םעיצוטיטסניא־סגנויצ

 םעד ןופ ןעגנתעדאפ יד טיול ןעגנוגנידאב עראטינאס עקידנפ

 ,לאנאסרעפ־רערעל רעטלפאט רעד .םוירעטסינימ־סגנודליב

 ־ייווצ רעד ןופ ןוא ךעלדיימ ראפי ןוא דעלגניי ראפ רעדנוזאב

 טלאצעג ןבאה םע םאוו ,דומיל־רכש רעקירעדינ רעד טייז רעט

 — לארשי תדוגא תונב לש הנושארה תיזוחמה הדיעוה

 1928 קסוטלופ ,רעטכעט־י״וגא יד ןופ ץנערעפנאק־זיירק עטשרע יד
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 ןאפשנירג לאימחר

 'בקעי תיב" עלוש־רעטכעט עשיד׳

 טאזז ,ןשטנעמ־םקלאפ ןוא תוחפשמ עכעלגעמראפ לטימ יד

 ןריזילאער וצ ידכ רעיודסיוא ןוא טייקידתונשקע טרעדאפעג

 .ךוניח ןזעיגילעד םעד ןייז ךישממ ןוא

 "הדוגא" יד טאה "הרותה ידוסי" רדח ןטימ קיטייצכיילג

 א ךיוא יוו /׳בקעי תיב" לוש־לדיימ יד טנפעעג

 א טימ .ןא ראי יירד ןופ גראווניילק ראפ ןטראג־רעדניק

 םעד קנאד א ,טעדבירגעג ויז טאה רעטעפש טייצ רעסיוועג

 עיצאזינאגרא יד ,גנויצרעד בקעי תיב" רעד ןופ לומיטס

 ."לארשי תדוגא תונב"

 ןעוועג זיא לוש־״בקעי תיב" רעד ןיא ןירערעל עטשרע יד

 ד טאמש ןיא ןקסע "הדוגא" ןטסווואב םענופ רעטכאט יד

 רקנא ןטימ .עשראוו ןייק ראפפא רעייז זיב גרעבנעזאר לדנייז
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 לארשי תדוגא

 "לארשי תדוגא" תונב

 ןעוועג זיא עכלעוו ,אקסלעשאנ ןייליירפ ןירערעל רעד ןופ ןעמ

 ־רעד ענעבעגעגרעביא ןוא עשיגרענע ,עלופטנעלאט רעייז א

 ןייליירפ .ןגיטשעג רעייז סנירעליש לאצ יד זיא ,וירעיצ

 רערינעש יורפ םלא ןראוועג טנאקאב רעטעפש זיא אקסלעשאנ

 טפיוה יד לארשי ןיא ןעוועג טיוט ןקיטייצירפ ריא זיב ןוא

 .דגאל ןיא ןלוש־״בקעידויב" עלא ןופ ןירעטייל עשיגאגאדעפ

 ןיא ןטראג־רעדניק רעד ןוא לוש יד זא טגראזעג טאה יז

 ריא טימ ןוא אווינ ןקירעהעג א ףיוא ןייטש ןלאז קסוטלופ

 זיא יז) חוכ־גנוגייצרעביא ןוא וויטאיציניא רעכעלדימרעדמוא

 ולופ םעד ןבראוורעד יז טאה (ןירענדער עדנצבעלג א ןעוועג

 זיא יז .גנורעקלעפאב רעשידיי רעקסוטלופ רעד ייב יורטוצ

 ןעיורפ עזעיגילער יד טלמאזעגפיונוצ טאה עכלעוו ׳יד ןעוועג

 ,"לארשי תדוגא ישנ" עיצאזינאגרא רעד ןיא טאטש רעד ןיא

 .טעברא רעשירעיצרעד רעד ןיא ןפלאהעגוצ ריא ןבאה עבלעוו

 טייהרעמ א ןעוועג םידיסח רערעג יד ןענעז טסווואב יוו

 ק״הרה ןיבר רערעג םענופ ארוק־לוק ןטיול ןוא טאטש ןיא

 ןסאלשעגנא עלא ךיז ןבאה ל״צז רעטלא יכדרמ םהרבא ׳ר

 ןעמונראפ טאה לביטש רערעג םאד ."לארשי תדוגא" רעד ןיא

 ןעמוקעגראפ ןענעז אד ןוא ןרעמיצ עסיורג יירד ןופ הריד א

 יד .טעטימאק־ייטראפ םענופ ןעגנוטאראב ןוא ןעגבוציז יד

 רעד ןיא טייהרעמ יד ןעוועג ןענעז רעייטשראפ־״הדוגא"

 ־ראפ עשידיי יד ןשיווצ ןוא קסוטלופ ןיא הליהק רעשידיי

 עלא רעביא לארטבאק יד טאהעג ןוא טארטאטש םעניא רעייטש

 רעד תפ ןעייר יד ןיא .טאטש רעד ןיא ןטלאטשנא עזעיגילער

 עזעיגילער עלא ןופ ןשטנעמ טקילייטאב דיז ןבאה "הדוגא"

 ןענאטשעג זיא ץיפש ריא ןיא ןוא טאטש רעד ןיא ןעגבוריטאש

 רעד ,ןטראגמיוב ריאמ עשטיא 'ר :יוו רוג ידיסח ןופ וויטקא ןא

 הליהקה דעו ןופ דילגטימ ,םולב םייח םהרבא ׳ר ן הליהקה שאר

 םעניא רעייטשראפ עשהדוגא יד ןעוועג ריוא ןענעז ייז .א״א

 טלעפעג טאה םינקסע ערעטלע עקיזאד יד רעבא .טארטאטש

 ראפ שינעדנעטשראפ דיוא יוו טומ ןוא וויטאיציניא ,עיגרענע

 עקיזאד יד טימ .ייטראפ רעד ןופ ןעגנוזאל ןוא ןעמראפ עייג יד

 טנכייצעגסיוא ךיז טאה םזילאעדיא רועיש א ןא טימ ןוא תודימ

 ־ןב רענייש א ׳דיסח רעקצאווטא ןא ׳גרעבנעזאר לדגייז ׳ר

 א דיי א ןעוועג זיא רע .הליפת־לעב רענייפ א ןוא הרות

 ־רעגייז א ןעוועג רע זיא ראפ ןופ .שטנעמ־סקלאפ א ,חקיפ

 אקסנאי־אטנעיווש רעד ףיוא טפעשעג א טאהעג ןוא רעכאמ

 לדנייז ׳ר .קראמ םוצ טנעאנ ׳סנארפאש יד ןופ זיוה ןיא םאג

 ־ילאווק ןביוה א ןופ ןקסע רעשידיי א ןעוועג זיא גרעבנעזאר

 רקיע רעד ןוא וויטאיצניא טיימ לופ ,שיגרענע ,קיטומ ,טעט

 ןעוועג שידקמ טאה רע רעכלעוו ,ךאז רעד ראפ ןבעגעגרעביא

 בירקמ ,םרפ לבקל תנמ לע אלש טייצ עיירפ עצנאג ןייז

 ןוא ןסערעטניא יד ראפ דנאטשליווו ןכעלנעזרעפ ןייז ןעוועג

 ־עגפיוא ןענעז םיא קגאד א ."לארשי תדוגא" רעד ןופ ןליצ

 לוש־לדיימ יד ןוא "הרותה ידוסי" רדח רעד ןראוועג טלעטש

 טאה רעבא ןראי רעקיצנאווצ יד ןופ ףוס םוצ ."בקעי־תיב"

 ןעמאזוצ ןוא "לארשי תדוגא" יד ןוא קסוטלופ טזאלראפ רע

 טאה טאטש ןיא גנורעקלעפאב עשידיי עצנאג יד ריא טימ
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 ןאפשנירג לאימחרי

 עזעיגילער עטסקיעפ ןוא עטסקיטכיוו יד ןופ םענייא ןראלראפ

 .םינקסע

 יד טאה ןדאב ןכעלטפאשלעזעג ןוא ןשיטילאפ ןפיוא

 .טרא ןלארטנעצ א ןעמונראפ קסוטלופ ןיא "לארשי תדוגא"

 עלאפיצינומ עלא ןיא ןענופעג ךיז ןבאה רעייטשראפ עריא

 ןוא הליהק רעשידיי רעד ןיא ןוא טאטש ןיא סעיצוטיטסגיא

 רעשידיי רעד תבוטל טיכאמ רעד ייב ןצנעוורעטניא ערעייז

 חוב רעד .עטסביירגלאפרעד יד ןעוועג ןענעז גנורעקלעפאב

 ־סיוא םוצ ןעמוקעג זיא קסוטלופ ןיא "לארשי תדוגא" רעד ןופ

 .הליהק רעשידיי רעד וצ ןוא ןלאוו עלאפיציגומ יד תעב קורד

 סעיצאזינאגרא ץא ןעייטראפ עלא ןעוו ,געט עקיזאד יד ןיא

 ןשידיי םעד ןופ יורטוצ םעד ןעניוועג וצ ןטסאמראפ דיז ןבאה

 ץוביק רעשידיי רעד ףיט יוו ןזיוועגסיורא דיז טאה ,רעלייוו

 יד וצ ןדנובעגוצ ןוא טלצראווראפ ןעוועג זיא קסוטלופ ןיא

 ןוא קלאפ רעייז ןופ סעיצידארט עלאנאיצאנ ןוא עזעיגילער

 .ןעמיטש לאצ עטסיערג יד ןעמוקאב קידנעטש טאה "הדוגא" יד

 יפא ןא ןענופעג ןבאה "הדוגא" רעד ןופ ןלאעדיא יד

 םלא ןוא טאטש ןיא רוד ןגנוי םענופ רעצרעה יד ןיא גנאלק

 עיצאזינאגרא רעד ץפ ןייטשטנא סאד ןעניד ןעק זייוואב

 ליצ םלא טלעטשעג דיז טאה עכלעוו ,"לארשי תדוגא יריעצ"

 ןעגנובערטש* ייטראפ יד ןופ גנוריזילאער רעד ראפ ןפמעק וצ

 ."לארשי תדוגא תונב תורדתסה" רעד ןופ גנודנירג יד ץא

 עלא ץפ ןעמוקעג ןעבעז עכלעוו ,ךעלדיימ עטמיטשעג זעיגילער

 ןסאלשעגנא ךיז ןבאה גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש

 *יטעט עטארעפעס א טריפעג ,עיצאזינאגרא רעקיזאד רעד ןיא

 טקאטנאק ןקידנעטש א ןיא ןענאטשעג קיטייצכיילג רעבא טייק

 טריפעג ןבאה ייז ."לארשי־תדוגא" יד ייטראפ־רעטומ רעד טימ

 טנדראעגנייא ,גבויצרעד רעלענאיצידארט רעשידיי ןופ ןסרוק

 ־טימ רעד טימ ןטנווא־עיסוקסיד ןוא ןעגנוזעלראפ עבעלטנפע

 .אקסלעשאנ ןייליירפ ןירערעל־״בקעידויב" ד״א רעד ןופ ףליה

 ־חא ןעמונראפ טאה טעברא רעייז ןיא ץאלפ ןקיטכיוו א

 תדוגא ילעופ" ןופ רעדילגטימ יד יוו יוזא טקנופ .לארשי

 לייט רעסיורג א .ןייז וצ הלוע טבערטשעג ייז ןבאה "לארשי

 רעד ןופ ןטקנופ־הרשכה יד ףיוא קעווא זיא תורבח יד ןופ

 ןעמוקאב ייז ןקידנעראפ ןכאנ ןוא "י״אפ" ץפ ןוא "הדוגא"

 רעטסערג רעד .תוצולח םלא ןעוועג הלוע ןוא ןטאקיפיטרעס

 ־ראפ זיא ךעלדיימ עשיטסילאעדיא עקיזאד יד ןופ רעבא לייט

 םאטעג יד ןיא ןעמוקעגמוא ןוא ןעמייה ערעייז ןיא ןבילב

 .ד״יה .ןרעגאל־טיוט יד ןיא ןוא

* 

 לארשי־תדוגא ילעופ.
 ןענעז ןסאמ עשידיי יד ןופ סעצארפ־גנוטבישמוא ןטימ

 ןבאה םאוו ןטאטשראוו רעקילדנעצ ןענאטשטנא קסוטלופ ןיא

 ץפ ןטביש עלא ןופ רעטעברא עכעלטנגוי ךס א טקיטפעשאב

 יד ןופ ןטימ ןיא .גנתעקלעפאב רעשידיי רעקסוטלופ רעד

 רעכעלטפאשלעזעג רעד ףיוא ןעמווושעגפיורא זיא ןראי רע20

 ־בארפ ענייז עלא טימ םאלק־רעטעברא רעד טאטש ןיא ענערא

 ־עסעב ראפ ׳ןיול־םטעברא ןכעלשטנעמ א ראפ ןפמאק :ןעמעל

 ־םטעברא ןקידהעש טכא ןא ראפ ,ןעגנוגנידאב עלאיצאס ער

 טעדנירגעג זיא םע .וו״אא גנורעכיזראפ־טייקנאדק ראפ ,גאט

 ןכלעוו ןיא ,ןייאראפ רעלענאיסעפארפ רעשידיי א ןראוועג

 ־אגרא ץא ןעייטראפ עשידיי עלא ןטערטראפ ןעוועג ןעבעז םע

 םעד !ןיא טשרעהעג טאה סאוו ,רעפסאמטא יד ...סעיצאזינ

 רעקילדנעצ יד ראפ עקיסאפ ץיק ןעוועג טשינ זיא ןייאראפ

 ןופ קעווא םאוו ראנ ןענעז עכלעוו ,עכעלטנגוי עזעיגילער

 *ךאפ קידנרעוו .לביטש ןשידיסח םענופ רעדא הבישי רעד

 ךיז ןביירשראפ וצ ןעגנוווצעג ןעוועג ייז ןענעז ,רעטעברא

 ־רעביא רעבא קידנליוו טשינ .ןייאראפ ןלענאיסעפארפ םעניא

 ־עירא טשינ ייז ןענעז געוו ןלענאיצידארט רעייז טימ ןסייר

 ־ינאגרא ןא ןא ןבילבעג ןוא ןייאראפ ןקיזאד םעביא ןטארטעג

 ־לעזעג ןענעק ךיז ןלאז ייז רעבלעוו ןיא ׳םאר רעלענאיצאז

 טסולפנייאאב ןעגנוווצעג ןייז טשינ ןוא ןבעלסיוא ךעלטפאש

 טיירפשראפ ןעוועג זיא סאוו ,טסייג ןכעלטלעוו םענופ ןרעוו וצ

 ץיק ןופ טצישאב ןעוועג טשינ ןענעז ןוא רעטעברא יד ןשיווצ

 .עיצאזינאגרא םוש

 ־גילער עיינ יד ןענאטשטנא זיא הפוקת רעקיזאד רעד ןיא

 גנוריפנא רעד רעטנוא "לארשי תדוגא ילעופ" ייטראפ עזעי

 הדוהי 'ר ראטארא ןוא גאלאעדיא ןזעיגילער ןסיורג םענופ

 ראנימעס םענופ רעטייל ןקידרעטעפש םעד ,ןאעלרא בייל

 עלעבייל רבח ןייז ןוא עקארק ןיא סנירערעל־״בקעי־תיב" ראפ

 ־רעטעברא עזעיגילער ערעדנא ןופ ףליה רעד טימ .םראפ

 ־םיונוצ םוצ ןטערטעגוצ ביוהנא ןיא דלאב ייז ןענעז םינקסע

 רעטעדנירגעג־יינ רעד ןופ ץנערעפנאק־דנאל עטשרע יד ןפוד

 ןופ גנוייטשטנא רעד ןגעוו העידי יד .עשראוו ןיא ייטראפ

 עפורג א ןוא קסוטלופ ןייק טביירגרעד דיוא טאה ייטראפ רעד

 ׳ח ץפ הריד רעד ןיא ןעמוקעגפיונוצ דיז ןענעז עכעלטנגוי

 א האוועג טלעטשעגפיונוצ זיא םע ווו ,רעגניזטאטש החמש
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 לארשי תדוגא ילעופ

 ־אב טאה רעכלעוו ,טעטימאק־עיצאזיגאגרא רעקילייווטייצ
 רעטשרע רעקיזאד רעד וצ ןטאגעלעד טלא םירבח ייווצ טמיטש
 םעד ןוא ל״ז רעגניזטאטש החמש ח״ח יד ,ץנערעפנאק־דנאל

 .תורוש יד ןופ רעביירש

 ןיא קורדנייא ןקראטש א טכאמעג טאה ץנערעפנאק יד
 ייטראפ־רעטעברא עזעיגילער א .ןליופ ןיא ןזיירק עשידיי עלא
 קידנעמוק ןוא ׳סאג רעשידיי רעד ףיוא סעיינ א ןעוועג זיא
 ןטערטעגוצ ךיילג רימ ןענעז ץנערעפנאק רעד ןופ קירוצ
 .ייטראפ רעד ןופ גנולייטפא ןא טאטש רעד ןיא ןלעטשוצפיוא
 יד ןיא טצענערגאב ראנ ריז טאה טעברא רעזדנוא יוו יוזא
 יד ןופ םענייא שיראזיווארפ טריוורעזער דימ ןבאה ,ןטבווא
 ־ייווצ ןטיובעגוצ־יינ םעד ןיא ןענופעג ריז ןבאה טאוו ,ןרעמיצ

 .לוש־ןעיורפ רעד ןופ עירעלאג רעד ףיוא ןיגב ןקיטאטש

 ןעוועג זיא טעטימאק־םגנודנירג םענופ טעברא עטשרע יד
 עיצקא יד ןעוו ןוא םירבח לאצ ערעסערג טאוו א ןריברעוו וצ
 ־לאווראפ־ייטראפ יד ןראוועג ןבילקעגטיוא זיא ,ןעגנולעג זיא
 החמש ,ןאפשנירג לאימחרי :ןיירא ןענעז םע רעגלעוו ןיא ,גנוט
 בייל השמ ׳שטיוואנארא ףלאוו ,ארבערס השמ ,רעגגיזטאטש

 זיא עכלעוו ןוא א״א ןאמרוג לאימחרי ,קינלעמ בקעי ,קינלעמ
 .עשראוו ןיא .ק .צ םעד ךרוד ןראוועג טקיטעטשאב

 ןופ עפורג עניילק א ןעמונראפ טאה טייצ רענעי וצ
 רעד רעטנוא ןענופעג ־ןיז טאה עכלעוו ׳"לארשי תדוגא יריעצ"
 יד ןופ םענייא ,םידיסח רערעג "עפראש" יד ןופ תוספורטופא

 ךיוא טאה לאקאל רעד .הליהק רעד ייב ןלאקאל עטסערג
 ־רעפנוא יאדכ זיא םע .לוש־״בקעי־תיב" רעד ראפ טנידעג
 ןגיוצאב ךיז ןבאה םידיסח רערעג עקיזאד יד זא ןכיירטשוצ
 עפורג א וצ יוו ,ךעלדנייפ טעמכ ,וויטאגענ רעייז זדנוא וצ

 ־יטקא רעד וצ ןטיערטעגוצ דיילג ןעבעז רימ .ןרענאיצולאווער
 םעד ןשיווצ ןריזיראלופאפ וצ ןביוהעגנא ןוא טעברא רעוו
 ־עברא עשידיי יד ןשיווצ טרפב ןוא רוביצ ןשידיי רעקסוטלופ
 ןבאה רימ .ייטדאפ רעיינ רעד ןופ ןליצ ןוא ןפיצנירפ יד רעט
 .עשראוו ןיא ןענאגרא־ייטדאפ עקידנריפנא יד וצ ןדנאוועג ךיז

 ןופ דילגטימ םעד רעתער םלא טקישעג זדבוא ןבאה עכלעוו
 ןענאטשעג זיא םע .גרעבנעזאר 'ח םעד ,עלארטנעצ רעד ןופ
 לאקאל ןקיטאפ א ןעמוקאב וצ יוזא יוו עגארפ יד זדנוא ראפ
 ןוא טאהעג טשיג רימ ןבאה טלעג ןייק .גנולמאזראפ א ראפ
 "בקעי־תיב" רעד וצ ןדנעוו וצ ךיז ןסאלשאב ןבאה רימ

 לאז יז ,רעטכאט םיבר רעטפעש םעד טייצ רענעי וצ ׳ןירערעל
 ןיא גניטימ ןכעלטנפע םעד ןענעדראוצנייא ןבדלרעד זדנוא
 ןופ ןעמוקאב טאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא לוש רעד

 .לאז םענופ לסילש םעד ןטייקירעווש םוש ןייק ןא ריא

 ־אב םוצ ןעגנוטיירגוצ עקיטיונ עלא טכאמעג ןבאה רימ
 טיידגעגוצ ,םוטעמוא טריקילבופ ןוא טריטנאנא :גאט ןטמיטש
 ־וקעג זיא גרעבנעזאר ׳ת רעד ,טטעג טרעדנוה ראפ לאז םעד
 *ראפ ךיז ןבאה טנווא ןיא ןוא טייצ רעטמיטשאב רעד וצ ןעמ

 םעצולפ .ןעגנוטכיר ןוא ןזיירק ענעדישראפ ןופ טטעג טלמאז
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 ןאפשגירג לאימ׳חר

 לארשי־לאימחרי ,(ד״יה) רעגניזטאטש החמש ,ארבעהס השמ :ןעייטש ,סקניל וצ סטכער ןופ
 קינלעמ בקעי ,(ד״יה) םיובנשריק יכדרמ ךורב ,(ד״יה) ץראווש ןאמטיל ,ןאמרוג קחצי

 ,(ל״ז) רענעפ ןושרג ,(ל״ז) ןאמיירפ הנוי השמ ,אקסאלעשז ןויצ־ןב ,שטיוואנארא ףלאוו :ןציז
 גרעבנייטש החמש

 רעונ תצובק — לארשי תדוגא ילעופ
 (י״אפ ,קסוטלופ .פא ,ןליופ ןיא עיצאזינאגרא רעטעברא .דאטרא) י״אפ ייב עפורג טנגוי
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 לארשי תדוגא ילעופ

 תורמג טימ םידיסח רעדעג רעקילדנעצ ןזיוואב ךיז ןבאה
 ןוא קנעב ןופ תורוש עכעלטע טצעזאב ׳סמערא יד רעטנוא
 טלאוועג ןפיוא אזא ףיוא ןוא ןענרעל לוק ןפיוא ןביוהעגנא
 עגר רעטשרע רעד ןיא ךיז ןבאה רימ .טנווא םעד העטש
 .ןוט וצ םיאוו טסווועג טשינ ןוא טייהנגעלראפ א ןיא ןענופעג
 ,םיפיקת יד ׳טאטש רעד ןופ ינפ יד ןעוועג ךאד ןענעז סאד

 .םלוע ןטלמאזראפ ןטימ ןראוועג לופ■ זיא לאז רעד ןעוו רעבא

 ןוא ןאט ןכעלפעה רעייז א ןיא ייז וצ ןדנאוועג ריז רימ ובאה
 טשינ טאה סאד ןעוו רעבא .ןרעטש וצ טשינ זדנוא ןטעבעג
 ןוא ןטסיופ טימ געלשעג א ןבארבעגסיוא זיא ,ןפלאהעג
 ־עציוו ןטימ שארב ייצילאפ יד ןעמוקעעא זיא םע .סנקעטש
 ךאז יד .(טריזילאגעל ןעוועג זיא טנווא רעד) טנאדנעמאק
 ןופ ץנעוורעטניא יד טשיג ןעוו ,טקידנעעג סואימ ךיז טלאוו
 טאה רעכלעוו ׳ןטראגמיוב ריאמ עשטיא ׳ר להקה שאר םעד
 טזאלראפ טאה ייצילאפ יד ןוא טנאדנעמאק ןטימ טלדנאהראפ
 ,זדנוא ייב ןבילבעג לאקאל רעד זיא טנווא םעד דאנ •לאז םעד
 יד ןעוו .םידדצ עדייב ןופ תוררמ א ןסאלשאב טאה סע יוו
 רעבירא רעטעפש טייצ רעצדוק א ןיא זיא לוש־״בקעי־תיב"
 ןראוועג "לארשי תדוגא ילעופ" יד ןענעז ,ץאלפ ןטייווצ א ןיא
 ׳לאקאל ןכעלרעה םעד טא רעביא םיתבה־ילעב עקיצנייא יד
 רעכלעוו ,רעמיצ רעניילק א ןענופעג ריוא ריז טאה סע ווו

 .טאיראטערקעס א םלא טנידעג טאה

 ־גטכילפראפ א טעבראעגסיוא טאה טאיראטערקעס רעד
 *דילגטימ ןכעלטייהנייא ןא טמיטשאב ןוא ןימאלוגער ןקיד

 ןעוועג זיא גנוטלאווראפ רעד ןופ טעברא עטשרע יד .לאצפא
 ־נטעברא יד ראפ םירועש עכעלגעט־גאט יד ןענעדראוצנייא
 ־ראפ ןענעק ןלאז ייז ווו ,רעקיטאפמיס ראפ ןוא םירבח עקיד
 .לוח ידומל ריוא יוו ׳דומלת ןוא ד״נת ןיא דיניח רעייז ןצעז

 רערעל עקיליוויירפ םלא ןדאלעגנייא רימ ןבאה קעווצ םעד וצ
 ,קינלעמ הירא בקעי ׳ר ,ןייטשדלאג בקעי ׳ר ,י״אפ ןופ דניירכ

 םעד ןוא ןאפשנירג יבצ דוד 'ר ברה ,דראבלעג ףסוי השמ ׳ר
 החמש עשראוו ןיא אתביתמ רעד ןופ דימלת ןקירעי־גנאל
 יד דרוד ןעמוקעגמוא ןענעז עלא ייז) רעגנירפשנזייא םינ־ב
 יד ןיא ריז ןקילייטאב סאד .(ד״יה ׳סעיטסעב עשיטסירעטליה
 ןוא תבש .שיראטאגילבא םירבח עלא ראפ ןעוועג זיא םירועש
 ןבאה םירועש יד .אמויד ינינעמ טנרעלעג ןעוועג זיא בוט־םוי
 ןיא גנאלקפא ןטוג א ןענופעג ןוא גלאפרעד םיורג טאהעג
 טקילייטאב ריז ןבאה רוביצב ןענוואד ןקידתבש םעניא .טאטש
 ־וצ־־תבש יד ןיא ריוא יוו ,רעקיטאפמיס ןוא םירבח עלא
 ריז טאה םע עכלעוו ייב ,תורימז ןוא תודועס שלש עקיטכאנ
 גנוטייל רעד רעטנוא ראב רעטנכייצעגסיוא ןא טקילייטאב
 טנדראעגנייא ריוא זענעז םע .אקסאלעשז ןויצ־ןב ׳ח ןופ

 רעד טימ גנודליב־לוש רעראטנעמעלע ןופ םעיצקעל ןראוועג
 ןכעלשדוח א ראפ רערעל ןטרימאלפיד א ןופ גנוקילייטאב
 ,םירועש יד טקידנעראפ ריז ןבאה סע ןעוו ׳טנווא ןיא .לאצפא

 ווו ,לאז־ןעייל א ןיא ןראוועג טלדנאווראפ לאקאל רעד זיא
 ךכאוו ריוא ןוא עסערפ עכעלגעט יד ןענופעג ריז טאה םע
 עשירארעטיל ערעדנא ןוא עשיסקאדאטרא ,ןטפירשטאנאמ ןוא
 א ןלעטשוצפיוא ןעגנולעג זיא גנוטלאווראפ רעד .ןבאגסיוא
 ־ירפס ץוח א ןענופעג ריז ןבאה םע רעכלעוו ןיא ׳קעטאילביב
 ,רוטארעטיל עשיסקאדאטרא עצנאג יד ,לוח־ירפס ריוא שדוק

 יוו תומכ ןיא דייר ןעוועג טייצ רענעי ןיא ויוש זיא םארו
 רעד ןופ קרעוו ענעבילקעג גטסעב יד ןוא תוכיא ןיא ריוא
 עטכישעג יד ,רעקיסאלק נ ש דיי יד ,רוטארעטיל רעכעלטלעוו
 רעד טרינאבא ןעוועג זיא םע .קרעוו ערעדנא ליפ ןוא ץבעי ןיפ
 ־אדער) "ונלגד" — ״בקעי־תיב״ ןופ לאנרושז־רוטלוק רעכייר
 טכעלטנפעראפ טאה םע ווו ,(רינש־ןאזנעדירפ רזעלא ןופ טריג
 דעקסוטלופ ןראפ רעטנאקאב קינייוו־יוזא רעד רעדיל ענייז
 ,טאטש רעזדנוא ןופ טמאטשעג טאה רעכלעוו ,יולע םלוע

 ןטסאמראפ ריוא ריז טאה םאוו ,רעוואפמעטסעינ באז ריאמ
 עשידיי יד ןביירש ןופ טעברא ענעביוהעגנא יד ןצעזוצראפ
 ןד ׳ר ברה ןואג םענופ הרות רעד ןופ טסייג ןיא עטכישעג
 ןופ ןענעז ריוא •וואזאמדוארטסא ןופ בר םעד ,ל״צז יקצאלפ
 *ארעטיל ףיוא ןסעומש ןראוועג טנדראעגנייא טייצ וצ טייצ

 ףיוא ןענעז םע עכלעוו ףיוא ,ןטנווא־לטסעק ןוא םעמעט עשיר
 *ראפ ןראוועג טריראב ןוא טריטוקסיד ןפוא ןשירבח רעייז א

 ןבאה עבלעוו ׳ןגארפ עשיטילאפ ןוא עשירארעטיל ענעדיש
 ןוא הבונה ,םיבוט־םוי .טפאשלעזעג עשידיי יד טקיטפעשאב
 *ייפעג "לארשי תדוגא ילעופ" ןופ רעדילגטימ יד ןבאה םירופ

 רעד ןופ לאז־גנוציז ןסיורג םעניא ןשיט עטקעדעג ייב טרע
 ןוא לאקאל רעזדנוא טימ טצענערגעג ריז טאה םאוו ,הליהק
 ןופ רעייטשראפ ןראוועג ןדאלעגנייא ןענעז םע עכלעוו וצ
 ,םידיסח רערעג עבושה ריוא יוו ,"הדוגא" רעד ןופ הליהק רעד

 ןוא רעקיטאפמיס ערעזדנוא ראפ טנכערראפ ריז ןבאה עכלעוו
 ראפ גנונעקרענא רעייז טקירדעגסיוא דעלטנפע ןבאה עכלעוו
 "ינאגרא רעד ןופ טייקיטעט רעקידתוריסמ ןוא רענייש רעד

 *גילער רעד ראפ גנוטיידאב ריא ןכארטשעגרעטנוא ןוא עיצאז

 .טאטש ןיא טנגוי רעזעי

 ־לעזעג רעשידיי רעד ןופ גנונעקרענא ןוא ןעזנא םעד
 רעקיליוורעפפא רעזדנוא קנאד א טכיירגרעד רימ ןבאה טפאש
 עכעלטנפע טנדראעגנייא ןבאה רימ .טעברא רעוויסנעטניא ןוא
 'ראפ עלארטנעצ ןופ לייטנא ןטימ ןעגנולמאזראפ־עדנאגאפארפ
 ,גרעבנעזאר ,ןאמדייז ללה ח״ח יד ,ייטראפ רעד ןופ רעייטש
 עשידיי יד ראפ טריזיראלופאפ ןבאה עכלעוו ,א״א יקסלאוואק
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 ןאפשנ״רג לאימחרי

 לאמנייא טשינ .י״אפ רעד ןופ ןעגנובערטש ןוא ןליצ יד וסאמ
 ערעזדנוא ןשיווצ ןסיוטשנעמאזוצ עקיטפעה ןעמוקעגראפ ןענעז
 ־רעטעברא עכעלטלעוו יד ןופ רעדילגטימ יד טימ סירכת
 ןראוועג זיא י״אפ יד זא ,זייוואב א סלא טנידעג ןוא ןעייטראפ

 .קסוטלופ ןיא ראטקאפ רעכעלטפאשלעזעג א

 "לארשי תדוגא ילעופ" יד טאה ׳ייטראפ רעטעברא םלא

 ־ארפ ןוא עלאיצאס עשיפיצעפס עריא ןגעוו ןסעגראפ טשינ
 רעד ףיוא קידנעטש ןענאטשעג ןוא ןבאגפיוא עלענאיסעפ

 עטקעריד יוו ,רעדילגטימ עריא ןופ ןסערעטניא יד ןופ דאוו
 זיא סע .ןיול־סטעברא ןקירעהעג א ראפ ףמאק ןוא ףליה
 טאה רבח רעד ווו ,עסאק־דסח־תולימג א ןראוועג ןפאשעג
 ןדנאוועג ךיז ןבאה דימ .האוולה עקיטנעצארפנא ןא ןעמוקאב
 רעד ראפ עמוס עקידנטיידאב א ןעמוקאב ןוא "טניושזד" םוצ
 יד ןרעטיירבסיוא טנעקעג דיוא ןבאה רימ זא יוזא ,עסאק
 .רעדילגטימ ערעזדבוא ןופ זיירק ןגנע םעד רעסיוא תואוולה

 רעבא רעליטש רעד ןופ טסווועג ןבאה קסוטלופ ןיא עלא טשינ
 רעד ןופ טעברא רעוויטקורטסנאק־לאיצאס רעקיטכיוו יוזא
 ."לארשי תדוגא ילעופ" ייטראפ־רעטעברא רעזעיגילער רעשידיי

 לארשי־ץרא ראפ טעברא יד טאה טייקיטעט רעזדנוא ןיא
 טלעג ןראוועג טלמאזעג זיא םע .ץאלפ ןקיטכיוו א ןעמונראפ
 ןופ דבאל םעניא םיבושיי עזעיגילער עשידיי ןעיוב ראפ
 עגנוי ןראוועג טיירגעגוצ ןעגעז םע ןוא תובא ערעזדנוא
 טאה טעברא עקיזאד יד .הילע רעשיצולח רעד ראפ ןערדאק
 ירדנאמ סחנפ ׳ר ןקסע רעכעלדימרעדמוא רעד טרירטנעצגאק
 סיילפ ןוא תוחוכ ליפ ןבעגעגפא טאה רעכלעוו ,עוואלמ ןופ
 ןופ רעפעש רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ןוא לארשי־ץרא ראפ
 זיא ןפוא אזא ףיוא .ןאיאר רעזדנוא ןיא ןטקנופ־הרשבה יד
 ןיא י״אפ ןופ םירבח יד ןופ הילע יד ןראוועג טבעלגעמרעד
 ־סיורא ןבאה עכלעוו ׳עטשרע יד ןעוועג ןענעז דימ .קסוטלופ
 .ןטקנופ יד טא ןיא הרשכה ףיוא רעדילגטימ עפורג א טקישעג

 *דלאג לטאמ ,גרעבנייטש החמש :ח״ח יד ןעוועג ןענעז סאד

 ןכאמכרודא ןכאנ ןבאה עכלעוו ןוא א״א קינלעמ בקעי ׳ןייטש

 ־ץרא ץיק ןעוועג הלוע ןוא ןטאקיפיטרעס ןעמוקאב הרשכה יד
 ־עזעג א ייז ראפ טנדראעגנייא טאה עיצאזינאגרא יד .לארשי
 ינאו גנוטלאווראפ רעד ןופ םירבח עכעלטע ןוא טנווא־סגנוג

 .עשראוו ןייק ןאב רעד וצ זיב טיילגאב ייז ןבאה םכותב

 רעתנוא טצעזעגראפ רימ ןבאה הילע רעקיזאד רעד דאנ
 רעד וצ ןלאוו יד תעשב ןעוועג קיטיעט ןענעז רימ .טעברא
 *סיורא ץא ןלאוו־טארטאטש יד ןיא ןוא הליהק רעשידיי

 *ייטראפ םעד רעטנוא עטסיל עקידנעטשבלעז א טלעטשעג

 ,גנונעקרענא רעד קנאד א ."לארשי תדוגא ילעופ" ןופ ןעמאנ
 רעד ייב ןבראוורעד ריז טאה עיצאזינאגרא רעזדנוא עכלעוו
 יד ןופ גנאגסיוא רעד זיא טאטש ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי
 ןבאה רימ ןוא זדנוא ראפ קיצניג קידנעטש ןעוועג ןלאוו
 ןטלאטשנא עניימעגלא ןוא עשידיי יד ןיא טריפעגניירא
 ־ראפ ץא ןשטנעמ־סגנויורטראפ ןוא רעייטשראפ ערעזדנוא
 ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןשידיי ןיא ץאלפ ןקידובכב א ןעמונ

 .קסוטלופ ןיא

 ־עגראפ קסוטלופ ןיא זיא האי רע30 יד ןופ ביוהנא ןיא
 עכלעוו ,"לארשי תדוגא ילעופ" ןופ ץנערעפנאק־זיירק א ןעמוק
 ךיז ןבאה סע רעכלעוו ןיא ןוא געט עכעלטע טרעיודעג טאה
 ,ץינשארפ ,וואקאמ ןופ רעייטשראפ־ייטראפ יד טקילייטאב

 ןבאה םע רעכלעוו ןיא ןוא וואקשיוו ,קסלעשאנ ,וואנאכעשט
 .עשראוו ןופ עלארטנעצ רעד ןופ רעייטשראפ ןעמונעג לייט-נא

 ןראוועג טלדנאהאב ןענעז ץנערעפנאק רעקיזאד רעד ףיוא
 ןעגעז םע ץא ןגארפ עשיטילאפ ןוא עלענאיצאזינאגרא עלא

 .טעברא רעקידרעטייוו ןופ רענעלפ ןראוועג טנכייצעגנא

 ייטראפ־רעטעברא רעזעיגילער רעד ןופ טייקיטעט יד
 עשידיי ליפ יד ןופ ענייא ,קסוטלופ ןיא "לארשי תדוגא ילעופ"
 *גזיורב םעד ןופ קורדסיוא ןא ןעוועג זיא ,סעיצאזינאגרא־דנאל

 ןופ ךשמ ןיא טלקיווטנא דיז טאה סאוו ,ןבעל ןשידיי ןקיד
 זיא סאוו ץא ׳טייקיגנעהפאמוא סנליופ ןופ ראי קיצנאווצ
 רעקנעה עשטייד יד ךרוד ןראוועג ןטינשראפ םאזיורג יוזא

 .רעדרעמ ץא



 סעיצאזינאגרא — תועונת

 "יתדה רמושה" ןופ סעפורג - ״יתדה רמושה״ תוצובק
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 (גרבנירג הינמ) לט םירמ

 ריעצה רמושה.

 רשאכ ,1923 תנשב הדסונ ,ונריעב ״ריעצה־רמושה״ תעונת
 לועפל ולחהו ונריעב ועיפוה בוקממ וז העונת לש היחילש
 ¬וליפה היסנמיגה יכינח ןיב טרפבו יאקסוטלופה רעונה ברקב

 .ןמפיל ר״דה לש ודוסימ ,תיגול
 היה "ריעצה רמושה" תרגסמב ןגראתהש ןושארה ןיערגה
 הזור ,ןארגוניו םהרבא ,ןמלגנא הכרב ,ןמרטוג םהרבאמ בכרומ
 ,ולאה תורושה תבתוכ (יביבא עטנ תעכ) ,גרבנירג ה׳זדי

 םיפוצ תולועפ קר ויה תונושארה תולועפה .םירחאו רפוש הבוק
 בחרתה טאל טאל .דועו עבטה קיחב םיקחשמ ,םילויט :ןוגכ
 שיח .השרוו הריבה ריעמ םיכירדמו תוארוה ונלבק .וננוגרא
 "ןק" לע — ףאו הביבסבש הלא לכ לע קסוטלופב ןקה הלע רהמ

 .העונתה תמקהל ונתוא וררועש םימזויה

 ,דמול רעוג םלוככ םבור ויה קסוטלופב העונתה ירבח

 יקחשמב דוע ונקפתסה אל .הבר תינוגרא תלוכי ילעבו יתוברת
 ¬וטקא םיאשונ לע תואצרה ונמייקו תופסא וננגרא אלא ,הדש

 ,המשגה תארקל תדמתמ הריתחו רורב ינויער ץמאמב ,םיילא

 .הצרא הילעל םייואר תויהל ידכ ,תיסיפ הרשכהל הנכה רמולכ

 השרד תימואלה העדותה חטשב לכ תישאר ,רעונה תרשכה
 .ןוילע ץמאמ ,תוצובקהו םידודגה ינושאר ׳ונתאמ

 ינא .תירבע ועדי אלו םעדוודלותב ויה אל ונתאמ םיאיקב
 :תירבעה הפשב וטלשש תונב יתש קר ויה ונריעבש תרכוז

 ורביד הלאה םיתבה ינשב) חמשי הנחו ל״ז ץנימרפוק הקבר
 חחושמ היה ליכשמה רעונהו (תירבע תוחפשמה ינב רתי םג

 .תינלופה הפשב

 .תירבעל הרומ קסוטלופל איבהל ונחלצה ןמזה ךשמב

 הזב וניאר .הירוב לע הפשה תא ונתוא דמל אוהו ,לטסירק
 ירבחל תודוה .הילעה תארקל רתויב הבושח תינחור הרשכה
 תוצוחב תירבעה הפשה תא עמשל וליחתה ריעצה רמושה
 ברקב ונתלועפל הריבכ הפונת הנתנ ןושלה תעידי ,ונריע
 ¬כשה ךשמה לע ורתיו ונתאמ םיבר .ונתורדתסה דוהבו רעונה

 .הצרא הילעל םמצע תא וניכהו הלוגב םתל

 תארקל תונכההו הרשכה תומוקמל םיבר לש האיציה
 ויהש םירוההמ םיבר .השדח הריוא ריעב ורצי ,הבורקה הילעה
 וכפה ,"ץולחה״ו ריעצה רמושה תעונת ימירחממ הלחתהב
 ונתורדתסה התכז ךכו תונויצה תופיאשב םיבהלנ םיכמותל
 יתולגה ידוהיה תא הררועו ידוהיה בוחרה ינפ תא תונשל

 .םעה תיחתב הנומאל

 1925 ,יבכמה הדוהי דודג ,״ריעצה רמושה״
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 ריעצה רמושה

 .י .יי ' ■ יי יי ׳■׳ י ..׳ י ׳.. ן י .י (.י י , ״ :י; ; ;י;י ״ ״.:

 1927 יזחלת דודג — ריעצה רמושה
 (לאמשמ 5־ה ,זכרמב תיעצמאה הרושב ,צ״הושה לש ןקה שאר) יקסנימובונ סעטאמ םע

 ,ןאזמארב .ד ,יקציטשפ .א ,אריפש .צ ,אקסאלוו ,רענעפ האל ,במאלאג .מ ,אנישזאי .י
 .ש ,ןיבור .ז ,רעקשאב .פ ,יקסוואלאטאפ ,אקנאלבאי ,ץכ ,טייקנזייא ,סייוו ,שזראקעיפ .ל
 ןייטשדלוג .ח ,בוארטנייוו .ש ,ןייטשדלוג .צ ,קעטפאג .ב ,סילאגראמ ,ןאמרעטאל

 ;םירבחהו
 ,אשחר .ה
 ,גרעבנירג

 .םירחאו



 ריעצה רמושה

 1923 /׳ריעצה רמושה״ תעונת דוסיי

 תיטמרדה הקהלה
 1933 /,ריעצה רמושה״ לש

 ,ץיבונזור :ןימי דצמ םידמועה ןיב

 ,גרבדלוג .צ ,הצנירפש ,רגיצנאד
 ,ץיבונורהא ,יקסנילד ,טייקנזייא

 .רקשב
 ,ןמרטול .ש :ןימי דצמ םיבשויה ןיב
 .ב ,ןמרמול יאמבה /ץיבקסונ .א

 .ןרטש ,טייקנזייא .י /ז׳צנומ
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 ריעצה רמושה

 (זכרמב ,הלעמל) ןמרטוג םהרבא םע "ריעצה רמושה״ב תורבח

 ןייטשדלוג יבצ הצובקה שאר תכרדהב "ריעצה רמושה״ב "םירשנ" תצובק
 ביורטניו השמ ,יקסמיליזורי םירפא ,יקסניליז לאקזחי ,הדור יול ,רקשב הירא :םיבשוי ,ןימימ
 ןיטשנרוב ףסוי ,ץיבורדנס ףסוי ,ןיטשדלוג יבצ ךירדמה ,הדור ףסוי ,לניק לאימחרי :םיבכוש
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 (טייקנזיא) בוזיא השמ

 ר>עצה־רמו\עה" וק

 תונש ולא ויה .1923־ב דסונ קסוטלופב ריעצה רמושה ןק
 תוששורתה .תוינויצ רעונ תועונתו תינויצה העונתה לש החירפ
 העורפה תוימשיטנאהו דחא דצמ תילכלכ הניחבמ םידוהיה
 .ינויצה ןורתפה ןווכל רעונו םידוהי תובבר ופחד ינש דצמ
 ,םייתדה ונירוה דצמ הדהאב ולקתנ אל םינושארה ונידעצ

 יבגל קופקפבו לוזלזב וסחייתהו םיינוציק םינדרמ ונב וארש
 ומחל .עקרקה לע הדובעו לארשי ץראל הילע — ונלש הרטמה
 ¬ומוקהו "דנוב״ה ומכ תוילאמשה םילעופה תוגלפמ םג ונב

 ¬והיה היסנמיגהמ םידימלתה וויה ןושארה ןיערגה תא .םיטסינ

 רפסה יתב ימייסמ םג ונילא ףרטצהל וליחתה טאל טאלו תיד
 ,םירבח 200־ל ונעגה ןמזה תצורמב .םיריעצ םילעופו םיידוהיה

 .םיליגה יפל םידודגו תוצובקב םינגרואמ

 .הכיפהמ שממ התיה םהה םימיב ידוהיה בוחרב ונתעפוה

 ¬והיה םייחה לש ימוימויה רופאה עקר לע ןנערמו שדח והשמ

 שגדה תא .םיינווג־בר ויה "ריעצה רמושה״ב ךונחה יכרד .םיד
 תארקל ךוניח לע רקיעבו יטסילאיצוס־ינויצה ךוניחה לע ונמש
 ןויערה גוזימ .ץוביק ייחלו הילעל תרמוא תאז ,תימצע המשגה
 תיבהש ,ריעצה ליגב רעונ ונילא ךשמ תויפוצה םע ימואלה
 ויניע דגנלו שדח והשמ שפיחשו םתוא קפיס אל בוחרהו
 םיסנכמה .""האירב שפנב אירב ףוג" המסיסה ךק״ב הססונתה
 למסה םע הבינעה ,הרופאה וא הקוריה הצלוחה ,םירצקה
 םירענה ייחב הכיפהמ התואל קהבומ ינוציח יוטיב היה ירמושה
 םכרע תרכה תא םהל שיחמהל ונלדתשה .םהה םימיב תורענהו
 םיאג תויהל ,םרומ שארב בוחרב תכלל םתוא ונדמל .ימצעה
 ,תינלופה היסולכואה לש תוימשיטנאה לומ םידוהיכו םדא ינבכ

 ונמש ןכ־ומכ .ימואלה ונדובכ תא ליפשהל רתיה ןיב התסינש
 ונלדתשה .םיירסומו םיישונא ללכ םיכרעל ךוניח לע שגדה תא
 םילאידיאה תא ,בוט רתוי רחמב הנומאה תא םבילל רידחהל
 םלוכ אל .רתוי םיקדוצו רתוי םיפי םייח לש ,רחא םלוע לע
 לבא .ףוסה דע ונתא וכלה םלוכ אל ,ונתעונת יווצ תא ומישגה
 לש תדחוימה הריואמ םברקל וגפס ונתוא ובזעש הלא םג

 ¬ונתה ירבח םתויה תפוקת תא ורכזי םלועלו "ריעצה רמושה"

 םידודגה לש ,תוצובקה לש תופסאה תא חוכשל לוכי ימ יכ •הע
 לכ רשאכ ,ץיקו ביבא ימי לש םייברעה־ןיב תא ,ןקה לכ לש וא
 "םידמה" תא שובלל ,םידגבה תא ףילחהל רהממ היה דחא

 תפיסאל בראנ רהנלו רשגל רבעמ ,רעיל ץורלו םיירמושה
 .ריעה לש םירצה תובוחרה ןואשמ קחרה ׳עבטה קיחב ,הצובקה

 םע ףרוחבו ץיקב םיברה םילויטה תא רכוז אל ימ יכו
 תגהנה י״ע ונגרואש ץיקה תובשומ תאו ,בגה לע םילימרתה
 םירבד ינש ומרג ירמוש,ד ןקה ייחב .תירפכ הביבסב לילגה
 ,תירבע רבדל ונעדי אל .דוקירהו הרישה — הקומע הייווחל

 תוקיבדבו תובהלתהב םירש ונייה .תואמל ונעדי םיריש לבא
 םלועב ,רחא םלועב םיעקוש ונייה ולא םיעגרב .שממ תידיסח
 עונצה ירמושה ןקב הלילב רחואמ דע "הרוה" ונדקר .הפיו בוט

 םיפיה םימיה ויה הלא .תיבה ירייד לש םתונלבס העקפש דע
 לש ,םיקומע תורבח ירשק לש ,דוהו הקיטנמור ימי ,ונלש

 .דיתעל תוינכתו תווקת ,תומולח

 ¬כהל האיצי תארקל קר םצמטצה אל ירמושה ןקב ךוניחה

 .יללכ יפוא ילעב םייתוברת םילעפמל םג ונגאד .הילעו הרש
 ,ונתושרל ודמעש םילדה םיעצמאב ונומיקהש ונלש הירפסב
 ןיפכיד לכל שיגהלו ,תימלועה תורפסה בטיממ שוכרל ונלדתשה
 ¬והיה היסולכואה ןיבמ םיעובקה םיארוקה ויה םיבר .בוט רפס

 ליעפ ןפואב םג ונפתתשה .תובכשהו םיליגה לכמ ׳םוקמב תיד
 "תמייקה ןרק" ןעמל הלועפב םיינויצה םימרזה לכ םע דחי

 ,תושיגפב ונפתתשהו יללכה "ץולחה" תדובעב לבח ונחקלו

 לארשי ץראל םיבר ולע ריעצה רמושה ןקמ .םיסנכו תואצרה
 קלח .האושה ילוצינמ םגו היינשה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל
 ,םרב .ץראה יקלח לכב םירוזפ םירחא — םיצוביקב אצמנ

 תאו ירבח תא ירכזב הדבכה הקעומהמ ררחתשהל לוכי ינניא
 תנידמב תויחל וכז אלו םידז ידיב ודמשוהש ונריע ינב רתי

 .תררחושמה לארשי
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 ןייטשדלאג יבצ

 ...דלאוו רעוואלפאפ ויא רידאנ השמ טימ שינעגעגאב א
 (הצובק־שאר א ןופ גנורענירעד א)

 ־תבש א ןיא ;ןראי רעקיצנאווצ יד ןיא ןעוועג זיא׳ס

 ייב דלאוו רעוואלפאפ ןיא ןטעזעג ןאד ןענעז רימ .ירפרעדניא

 ־רמושה" רעגנוי ןיימ טימ דיא ,שיט ךקידעבעל" םענירג א

 טעומש א טריפעג ןוא ׳("םירשנ" תצובק) הצובק־״ריעצה

 .לארשי־ץרא ןופ עיפארגאעג רעד רעביא

 ־מורא טאה לטניוו קידהיחמ א .טייצ־רעמוז ןעוועג זיא׳ס

 ןבאה עכלעוו ,רעמייב יד קידנפעשטראפ ׳דלאוו ןיא טפיטשעג

 ־עגוצ ןטלאוו ייז יוו ,פעק־ןעני!רק ערעייז ןגיווואב טכייל

 זיא טאוו ,טעומש ןקיטציא רעזדנוא וצ המכסה טימ טלקאש

 ־עפאה־הלואג ,גבורעטנומרעד ׳גנורעלקפיוא טימ ןעוועג, לופ

 רעכעלרעדנווו ,רענירג רעד ...ןגראמ ןקידלארשי־ץרא ןוא גנונ

 ראפ טייקטכייל ץא דיירפ ןבעגעגוצ רעמ ךאנ טאה סורא

 ץלא ןראוועג זיא טעומש רעזדנוא .רעטימעג עגנוי ערעזדנוא

 ןבאה ,םירבח־הצובק יד .רעמעראוו ןוא רעטנאטערעטניא רעמ

 יד ץפ טקריוואב ,ןטייוו עקידלארשי־ץרא יד וצ טלפאצעג

 ןטמיורטעגטיוא־תורוד רעזדנוא ןופ ןעגנורעדליש עשיפארגאעג

 .דנאל

 ראפ זיא ,טעומש םענופ ןטימ עמאס םעניא ,םעצולפ ראנ

 א ןיא טלאטשעג עכייה א ןטקאוועגסיוא ןגיוא ערעזדנוא

 יוו ,שוילעפאק ןטיירב ןצראווש א טימ ענירעלאפ רעצראווש

 ןקיזאד םעד ןופ רעטיילגאב רעד .טלעוו רעד ןופ טשינ

 ךיז ןבאה ייז .ןאמרעבליז קעטעימ :ןעוועג זיא טלאטשעג

 ,רע ץא גנוקידלושטינא ןטעבעג ,טרעטנענרעד זדנוא וצ

 ־יירש ןטנאקאב םעד טלעטשעגראפ זדנוא ראפ טאה ,קעטעימ

 .עקירעמא ןופ טטאג םלא ,רידאנ השמ טעאפ ןוא רעב

 ־מורא םעראוו ןוא ךעלביל עלא זדנוא טאה קילב ןייז

 רעזדנוא טימ טריטערעטניאראפ דיז טאה רעטכיד רעד .ןעמונעג

 טימ רימ וצ טעדנעוועג דיז םורא עלייוו א ןיא ןוא ,טעומש

 .עגארפ א ןלעטש וצ ןביולרעד םיא לאז׳כ ,השקב א

 ןעוועג םיכסמ ףיורעד ךיילג ,דיז טייטשראפ ׳באה דיא

 רעייא זא ,טגאזעג רע טאה ׳רעדניק עביל ,עז דיא —

 ־ץרא ץפ עיפארגאעג יד דייא טימ טנרעל רעריפנא־הצובק

 םעניא ,טציא דיז טניפעג ריא ווו רעבא ריא טסייוו יצ .לארשי

 רעקיזאד רעד טאה טייטאב א ראפ טאוו ןוא י טנעמאמ ןקיזאד

 ? דיז טניפעג ריא ווו ,ץאלפ

 ,טפעלפעג יוו ןבילבעג דייר ענייז ןופ ןענעז רעדניק יד

 .ןרעפטנע וצ טאוו קידנטיוי טשינ

 רע טאה — טייהנגעלראפ רעייא ייטשראפ דיא —

 ,ןשטנעמ .העלקרעד דלאב ךייא טע לעוו דיא רעבא — טגאזעג

 תלוכיב טשיג ןענעז ,ץאלפ א ףיוא טייצ ךס א ןעניווו טאוו

 ענייז ךיוא ןוא םוקמ ןקיזאד םענופ טרעוו םעד ןצאשוצפא

 י !זא זא ,ןעניימ ייז .ךיז ןיא טגארט רע טאוו ,ןטייקנייש

 טסאג טלא ׳רעבא ךיא .ןייז וצ ביוחמ םע זיא ,זיא טע יוו
 ןופ עיצענעוו רעד ןיא — עיצענעוו ןיא ךיז טניפעג ריא

 זא ןגאז דייא ועק — ״ליימ א ףיוא טעז טאוו ׳לייוו א ףיוא״

 טאטש רעייא לייוו ,ןפורעגטיוא םאטאפ טימ רע טאה׳ ,קסוטלופ

 ."ןקירב ןוא ןכייט ;ןרעסאוו ךס א טימ טלטראגעגמורא זיא

 ־רעד רעקיזאד ןייז ןופ ןראוועג ןאד ךיא ןיב טניוטשרעד

 טכא ןייק טגיילעג טשינ ןראי עלא באה דיא לידו ,גנורעלק

 .ףיורעד

 ךיז קיצראה ןבאה רימ

 ןשטנווועג ךייז ןוא טנגעזעג

 .לארשי־ץרא ןיא ןפערט וצ

 ןופ זא ,ןייז הדומ זומ ךיא

 ־גא דיא באה ׳ןא טלאמעד

 ־גא" טימ ןקוק וצ ןבדהעג

 רעזדנוא ףיוא "ןגיוא ערעד

 .טנגעגמוא ריא ןוא טאטש

 | רעד טימ ןגולפטדא עניימ

 לע ןכאמ דיא געלפ הצובק

 ןופ ןטינגעג יד ןיא בור יפ

 ־עי ץא ..."דנאל םרעטכיד"

 י טליפעג ךיא באה לאמ םעד

 ז תמא "ןטקעלפטנא" םעד

 עקידטלאמעד ענייז ןופ

 ^ .*£36* י,? **-• ־- - •דייי

 1926 ןיא רידאנ השמ

 יד .ריז ועניפעג דליב ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא
 .קראי־וינ ,׳טייהיירפ, עיצקאדער רעד ראפ" : רעטרעוו
 ןעמונעגפיוא גלאפרעד סיורג טימ זיא רידאנ השמ
 ןייז ךייא ןקיש רימ .קסוטלופ ןיא זיוגוא ייב ןראוועג

 .*ןראוועג טכאמעג זדנוא ייב זיא סעכלעוז הליב
 ,שטיווקאסאי .ר ףארגאטאפ :ןבירשעגרעטנוא
 .1926 ,4 .גיוא ,קסוטלופ
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 ןהכ־ןייטשנייוו הנח

 רעשעפש ש>>צ א \ממ "ר>עצה־רמושה"

 ןיא ןירעדילגטימ א ןראוועג ןיב ךיא יוזא יוו יונעג

 זא האנ קנעדעג ךיא .טשינ ךיא קנעדעג — ״ריעצה רמושה״

 "רענכעשוואפ" רעד ןופ תותיכ ערענעלק יד ןיא דאנ קעדנעייז

 *יטנא רעסיורג א וצרעד ןוא ,שסירק א ׳להנמ רעזדנוא זיא ׳לוש

 סאלק ןיא זדנוא וצ ןיירא גאט ןסיוועג א ןיא ,לאמנייא ,טימעס

 טעוו׳מ ןכלעוו ,דניק־לוש ןדעי :זא ,עדער־רסומ א ןטלאהעג ןוא

 טעוו ׳טנווא ןיא רעגייז א 7 ךאנ סאג רעד ףיוא ןפערט

 יד ןעמוקאב ןלעוו ןפארטש עגנערטש *ןרעוו טפארטשאב

 תוכייש א ןבאה ייז זא ׳ןזייווסיורא דיז טעוו םע ביוא העדניק

 ןלעוו יד — עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ זיא םע רעכלעוו וצ

 .לוש רעד ןופ העיו טקיטייזאב ללכב

 טאה ׳םיורג ןעוועג זיא רעכלעוו ,דחפ םעד טימ ןעמאזוצ

 ...טכאוועגפיוא יוו תוחומ עשירעדגיק ערעזדנוא ןיא סעפע

 .טדערעג ןופרעד רדסכ ןבאה רימ

 טריפעג "ריעצה־רמושה" רעד טאה ןראי רע30 יד ןיא

 ־לוש רעד ןופ םירבח ןריברעוו ראפ עיצאטיגא עסיורג א

 *ןייר א ןעוועג דאנ "ריעצה־רמושה" רעד זיא טלאמעד .טנגוי

 ערעדנוזאב א טאהעג טאה עכלעוו ,גנוגעוואב עשיטיוקס

 רעלעיצעפס רעד :טייקכעלרעסיוא ריא טימ טפארק־סגנויצוצ

 ןופ שארב — ״ץמאו־קזח״ ןטימ ןוא ןלאבמיס יד טימ שובל

 ךעלקריוו טאה גנוגעוואב עקיזאד יד .ןעגנונעכייצסיוא עלא

 ףיוא .ןעייר עריא ןיא טנגוי עשידיי עטסעב יד ןגיוצעגניירא

 ,"ריעצה־רמושה" ןופ ןק רעד ןעוועג זיא סאג יאמ רעטירד

 א ןיא האוועג טלדנאווראפ טייצ רעד טימ זיא רעכלעוו

 טיירג ןענעז סאוו העטסעווש ןוא רעדירב ןופ םייה רעמיראוו

 .ןפלעה וצ דיז קיטייזנגעק ןעוועג

 הצובק רעד וצ ןוא "תמא" דודג םוצ טרעהעג באה דיא

 *גייוו םולש ןעוועג זיא דודגה שאר רעטשרע רעד ."היחתה"

 הצובקה שאר ןיימ *תוצובק עכעלטע ןעוועג ןענעז םע .ביורט

 .רעגיצנאד תימלוש ןעוועג זיא

 .ןבעל ןיימ ןיא ןראי עטסנעש יד ןעוועג ןענעז סאד

 רעד ןופ תופיסא טאהעג רימ ןבאה דאוו רעד ןיא לאמ ייווצ

 *ראפ עניימעגלא יד ןעמוקעגראפ זיא תבש ןדעי ןוא הצובק

 תופיסא יד ןענעז געט־רעמוז יד ןיא .דודג םעד ןופ גנולמאז

 רעוואלפאפ יד ףיוא רעדא ,דלאוו ןיא ןעמוקעגראפ ןטסרעמ םוצ

 רעד רעביא גנאזעג טימ זייווסעפורג ןייג ןגעלפ רימ .םעקנאל

 .ןכיילג רעזדנוא ןעוועג טשינ רענייק זיא טלאמעד ;טאטש

 ןביוהעגנא רימ ןבאה העטלע לסיב א קידנרעוו העטעפש

 זיא ןצנאט ןוא ןעגניז סאד זיולב טשינ זא ,ןייטשראפ וצ

 ןעמעלא זדנוא טאה "דודג" ןיא טעברא עלערוטלוק יד .קיטכיוו

 ־עג עשיטסינויצ ןוא עשידיי טנרעלעג ןבאה רימ .ןסירעגטימ

 *איצאס ןופ עטכישעג וליפא ןוא עיפארגאניטסעלאפ ,עטכיש

 .תירבע ןופ דומיל ןפיוא ןראוועג טגיילעג זיא טכא סיורג .םזיל

 ןעוועג ("דמע" דודג ןופ) גרעבדלאג יבצ זיא ןראי ענעי ןיא

 םוצ טאה רע .ךארפש רעד ןיא ןואג א ןגיוא ערעזדנוא ןיא

 .ןעוועג אנקמ ראפרעד םיא ןבאה רימ .תירבע טדערעג ךטסרעמ

 רעייז ןעמוקעגסיוא זדנוא זיא ,טימאב דיז ןבאה רימ לפיוו

 טייצ רענעי ןיא זיא ללכב .ןשרעהאב וצ דארפש יד דעווש

 טלאוועג ןטייווצ םעד טאה רענייא .ןסיוו דאנ געיעג א ןעוועג

 םעיסוקסיד יד ןיא ןעמענלייטנא ןענאק וצ ידכ ,ןגייטשרעביא

 ףיוא האוועג טלדנאהאב ןענעז עכלעוו ׳ןעמעלבארפ יד רעביא

 .תופיסא יד

 ־טסווואב יד ןופ רעגייא זא ׳ןענעכייצאב אד ליוו ךיא

 אדולעג רעזייל ןעוועג זיא דודג רעזדנוא ןופ םירוחב עקיניז

 רעכלעוד ךיא ׳"עגארפ" ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיא םע .ל״ז

 עכעלנעזרעפ ןייז ןקורדסדא ןוא ןעמענלייטנא טשינ לאז רע

 .גנוניימ

 .לעינאד הנה ןעוועג זיא תורבח עטסטנעאנ עניימ ןופ ענייא

 .מאק רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא רעטסעווש ערעטלע ןא עריא

 *טסבלעז ךאנ גנארד ריא ןעמונעג דיז טאה םעד ןופ .גנוגעוואב

 ןענרעל וצ ןסיוטשעג תא ןסירעגטימ שממ דימ טאה יז .ערעל

 .םזילאיצאס טימ ןדנובעג ןעוועג ןענעז עכלעוו ,קרעוו ליפ

 קידנעייז ׳ןעמוקעג חנוצ רעדנוזאב רימ םע זיא רעטעפש

 .הצובק־שאר א תילא

 *רמושה" ןופ קעטאילביב יד טליפשעג טאה לאר עסיורג א

 באה ךיא סאוו ,ףיורעד ןעוועג ץלאטש ןיב דיא ."ריעצה

 *קעווא טעברא רענעבעגעגרעביא ראי ייווצ טעמכ ריא ראפ

 טאהעג תא טנווא ןדעי ןפא ןעוועג זיא קעטאילביב יד .ןבעגעג
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 ריעצה ץולחה

 ןעגנערבוצפארא טימאב דיז ןבאה דימ .רענעייל עליבאטס ליפ

 ןוא תירבע ,שידיי :ןכארפש יירד יד ןיא ,רעכיב עטסעיינ יד

 •"שיליופ

 ־עייפ־רמועב־ג״ל יד ןעוועג ןענעז טנאזאפמיא רעדנוזאב

 טנגוי רעשירמוש רעד ןופ ןרישראמ עצלאטש םאד .ןעגנור

 סיורג ןפורעגסיורא טאה ,ןטאג עשיטאטש יד רעביא ןעייר ןיא

 עגיימ ראפ .גנורעקלעפאב רעשידיי־טשיב רעד ייב וליפא דובכ

 רעמינפ טימ עכעלטנגוי עשידיי רע100 יד דאנ ןעייטש ןגיוא

 םוצ קידנזיירפש ,גאט־רמועב־ג״ל א ןיא קילג ןופ עקידנענייש

 ־טאלאפ עלעיצעפס טלעטשעגפיוא טאה׳מ ווו ,דלאוו רעוואלפאפ

 םתא ץנאטעג םאד ןוא גנאזעג סאד .ךיק עגעגייא ןא תא סעק

 עמאמ־עטאט .טימעג םאד ראג זיב ןביוהעג טאה ןרעייפ יד

 ־ראפ רעד טציא .םעד וצ קידנקוקוצ דיז ,תחנ טפעשעג ןבאה

 עשיצולח ץפ גנאזעג טימ טאטש ןיא שראמקירוצ רעקיטכאנ

 !ןסעגראפ םוצ טשינ זיא םאד — רעדיל עקידלארשי־ץרא

 רעפרעד יד ןיא ,ןרעוו טנדראעגנייא ןגעלפ רעמוז ןדעי

 א ןגארטעג ןבאה עכלעוו ,סעינאלאק־רעמוז ,קסוטלופ םודא

 טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבאה ייז .רעטקאראכ ןשיטיוקס־ןית

 ימייא ןוא טייקכעלטקגיפ עראנילפיצסיד ,טייקשיטעטסע רעייז

 ־קנעב יד טלקיווטנא ןוא ןגיוצרעד טאה ץלא םאד .טייקיטרא

 .לארשי־ץרא וצ טפאש

 ןיא ,םעינאלאק־רעמוז עשירמוש עטצעל יד ןופ ענייא

 עוועינפ ןיא ןעוועג זיא ןעמונעג לייטנא באה ךיא רעכלעוו

 ןפארטעגנעמאזוצ ויז ןבאה טראד .(קסוטלופ ןבעל ףראד א)

 ,טעטש עקימורא יד ןופ טאוו ,זיירק רעזדנוא ןופ םידודג עלא

 ־ראפ סאד .א״א וואקשיוו ,ןאשזור ׳קסלעשאנ ,וואנאבעשט :יוו

 גנאגראפ־ןוז רעד ןאד ןוא רעמייב ןוא למיה ןשיווצ ןעגנערב

 זיא ךעלסעגראפמוא — ןיישפיוא־הנבל רעד ךאנרעד ןוא

 !דליב םאד

 טעוו יוזא טקנופ זא ,טלעטשעגראפ ןאד ךיז ןבאה רימ

 דימ םעכלעוו וצ הנאל םענעגייא םעניא ןבעל סאד ןעזסיוא

 .טקנעבעג יוזא ןבאה

 ןעוו הימ ןיא ןבעל קידנעטש טעוו דליב סאד דיוא ןוא

 ראפנעמאזוצ רעזדנוא ףיוא ןרירעפער ןעמוקעג זיא ןוירוג־ןב

 יד .םאטיוא־טסאל ןראפעג ןענעז ןטייז עלא ןופ .עוואלמ ןיא

 ־אטשעג זיא ןוירוג־ןב .ןשטנעמ ןופ טקאפעג ןעוועג זיא טאטש

 ןבאה דייר ענייז .ןעזסיורא טוג םיא לאז ןעמ ,שיט א ףיוא ןענ

 ־ניירא טאה טייקשיטאירטאפ םאד .ןרעיוא יד ןיא ןעגנולקעג

 טשינ ןבאה רימ .רעצרעה ערעזדנוא ןיא ףיט ןעגנורדעג

 טרעיודעג טאה טכאנ עצנאג א .טייקדימ םוש ןייק טליפעג

 רעקיצנייא־ץא־ןייא ראנ .םייה א ןעמוקעגקירוצ ןענעז רימ זיב

 ןוא לארשי־ץרא ןייק ןראפ :טבעלעג זדנוא ןיא טאה קנאדעג

 הנאל ןגייא ןא ןעיובפיוא

 םיוב םהרבא

 ריעצה ץולחה

 לארשי ץראב ילכלכה רבשמה ץורפ םע ,1926 תנש

 תלחה תעונת השלחוה ,ויתובקעב האבש הילע,ד תקספהו

 למג זכרמב .תיצולחה העונתה יבחרב שגרוה רבדה .ןילופב

 ידכ ,רתוי ריעצ ליגמ יצולחה ךוניחה תא ליחתהל ןויערה זא

 יוניש לכ םע ורזפתי אלש ,העונתל םינמאנ םיניערג רישכהל

 ,1928־ב ודסונ ריעצה ץולחה לש םיפינס .ץראב ףלוחו לק

 תוצובקב הלהנתה תיכוניחה הדובעה .תורייעבו םירעב ,ךרעב

 החישה לע רקיעב הססבתהו םירבח 15 דע 10 לש תונטק

 םייתורפס םגו םייצולח־םיינויצ םיאשונב הנדה תישפחה
 .ץולחה ירבח ויה םיכירדמה .םייללכו

 ןיא סיזירק ןשימאנאקע םענופ ךורבסיוא ןטימ ,1926 ראי

 ךאנ זיא םאוו ,הילע רעד ןופ לעטשפא םעד ןוא לארשי־ץרא

 ־עגפא ןליופ ןיא גנוגעוואב עשיצולח יד זיא ,ןעמוקעג םעד

 עלא ןיא ןקרעמ טזאלעג ךיז טאה סאד .ןראוועג טכאווש

 עלארטנעצ רעד ןיא .גנוגעוואב רעשיצולח רעד ןופ דעלקניוו

 יד ןביוהוצנא ,קנאדעג רעד ןראוועג קיטייצ טלאמעד זיא

 יד ,ייז ידכ ,רעטלע ןרעגניי רעמ א ןופ גנויצרעד עשיצולח

 ןלאז ייז ,גנוגעוואב רעד ןיא ןצנאלפראפ וצ ירפ ,ערעגניי

 ־געייגייבראפ רעטכייל רעדעי טימ ןלאפרעדנאנופ טשינ דיז

 יריעצה־ץולחה" ןופ ןעגנולייטפא .דנאל ןיא גנורעדנע רעקיד
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 םיוב םהרבא

 ליפ ןיא ,ךרעב ,1928 ראי ןיא ןראוועג טעדנירגעג ןענעז

 ךיז טאה טעברא עשירעיצרעד יד .ךעלטעטש ןוא טעטש

 טאה ןוא םירבח 15 זיב 10 ןופ סעפורג עניילק ןיא טריפעג

 םע עכלעוו ץא ,ןסעומש עיירפ ףיוא ,רקיעב ,טריזאב דיז

 ,ןעמעלבארפ עשיצולח־שיטםינויצ ןראוועג טלדנאהאב ןענעז

 רעד טימ טריפעגנא .עשימאנאקע ןוא עשירארעטיל ריוא יוו

 ."הלחה" ןופ םירבח יד ןבאה טעברא

 הקקשש ריע ,.דב ופלח ירוענש ריעה ,יתדלומ ריע קסוטלופ

 טעומ .דיה ילכלכה החותפש הז םוקמב ,םיססות םידוהי םייח

 וקבאנ ,רחסמו הריעז הכאלמ ויה וב הדובעה תומוקמ בורשו

 ,יטסילאידיאו רע רעונ הב היה .םתייחמו םתסנרפ לע םידוהיה

 לוציפה היה בר ןכ לע .ויתופיאש תא םישגהל תלוכי ילב םלוא

 רענה שפנ לע ומחלנ תונושה רעונה תויורדתסהו יתגלפמה

 .ידוהיה םלעהו

 חילש אב םעפש דע ילע ורבע תוינויער תויוטבלתה הברה

 ץולחה" לש היגולואידיאה תא יב רידחהו קסוטלופל "ץולח״ה

 :יתטלחהו הלאה תונויערב יתזחאנ םסק ילבחב וליאכו .״ריעצה

 ימצע תא יתלטה ישפנ טהל לכבו דלא הב ךרדה איה תאז

 .הלועפל

 ריעצה־ץולחה ףירצ תא ונגרא םירבח לש הנטק הצובק

 ףסוי ,הנורו לארשי ,םולב םחנמ ,קינלמ החמש :קסוטלופב

 ופרטצה .ינאו ןטרגמיוב החמש ,דורגנייו השמ ,הדורבילוג

 ,םולבלג לטומ ,הפרא לבייפ :םיריעצ רתוי םירבח םג ונילא

 םמש תאש םירחאו ןרטש השמ ,רנאפ לקנעי ,׳זצנומ ןתנ

 .רכוז ינניא

 רהנ בר רעונ .בחרתהו ףינסה לדג 1929—30 םינשב

 לכב התיה תרכינ תינידמהו תיתוברתה ונתלועפו ונתורושל

 רעונה ינוגרא ןיב תורחתה התיה תמייק .ריעב םייחה יחטש

 דצהמ םיליעפה יבוט תא הדצל ךושמל התצר תחא לכו

 יברע ונגראש ,לאמש ןויצ ילעופ ,ריעצה רמושה — דגנכש

 רקיעבו םייללכה םינויצה ׳ריעב רעונה לכ תופתתשהב םיחוכיו

 תונוטלשה לש יטילופהו ילכלכה יוכדה ללגבש םיטסינומוקה

 .םתוליעפב תמייוסמ הדימב וחילצה םינלופה

 וניגיצנ .ויתורוש תא ביחרהו ונפינס לדג ,תאז לכ תורמל

 ףפונתה םייללכ םישגפמב .תוינויצה תולועפה לכב ופתתשה

 .םילגדה לכ לש םדצל ונלגד

 ונשכר .וניתופיאש תרבסהב תונולשכ םגו םיגשיה ונל ויה

 ןויערה םלוא — ונקלח תנמ ויה תוביזע םגו םישדח םירבח

 ונלש םירבחה תא הכירדהש איה תיצולחה המשגהה — יזכרמה

 .הצרא םתילע תארקל הרשכהל האיציל ןנוכתהל ולחהש

 הרשכהה תגולפ

 .רתיהש הרשכה תגולפ הדסונ .ונריעב ערואמ הרק םייתניב

 לש תישיאה םתמגוד .השרו י״עש בוכורג ץוביקל תפנוסמ

 "המשגה״ה תא וניאר .דאמ ונילע העיפשה הרשכהה ירבח

 ץוביק ירבחל .רבדבש םסקה לכ םעו םיישקה לכ םע תואיצמב

 םימי םהילע ורבעו ריעב הדובע גישהל השק היה הרשכהה

 ונירוה .לוכאל המ םהל היה אל ודבע אל םאו .שממ בער לש

 םה :וארת ז םיננוכתמ םתא הלאכ םייחל :ונתאמ ופרה אל

 תפרח םילבוסו תויוזב תודובעב םידבוע ,םינוגה םיתבמ םידלי

 המדאהש שיגרה ונלש רעונה לבא ז םכתיבב םכל רסח המ .בער

 םצמצ ילכלכה םרחה ,הרבג תוימשיטנאה .וילגרל תחתמ תרעוב

 שינעהלמ תונוטלשה תומלעתהו םימורגופה .הסנרפ תורוקמ

 הפיאשה תא וריבגה םידוהיה וגפסש תונובלעה ,םיערופה תא

 ירגוב .תדלומה ץראב םיאירבו םישדח םייח וינבלו הילעל

 קר לבח .ורהז אולמב היה ףינסה .הרשכהל ואצי ונתעונת

 .(תועודי תוביסהו) הצרא תולעל םיבר ידיב קפיסה היה אלש

 קסוטלופב םיידוהיה םייחה ועדגנ יצאנה שלופה אובב

 "ריעצה ץולחה" תורדתסה לש תכרובמה התלועפ לע ץקה אבו

 .ריעב



 סעיצאזיבאגרא — תועובת

 1928 ״ריעצמ תלחמ״ דעו
 השמ ,הדורבילוג ףסוי ,הנורו לארשי ,םולב םחנמ ,קינלמ החמש

 ןרטש השמ ,רנאפ לקנעי ,ז׳צנומ ןתנ ,דורגנייוו

 1933 ,קטוטלופב ריעצמ הלחמ דעו
 ,םולבלעג לטאמ ,אנארוו לארשי :סטכער ןופ — ןימימ םיבשויה
 ,אנשיוו (ץראה לע) ,ןטרגמיוב החמש ,אפרא לבייפ ,ןרעטש היח

 קענאשזאבא

 ו67



 סעיצאזינאגרא — תועונת

 "הרשכה" ועשיצאח ןיא - תיצולח ״הרשכה״ב

 1925 ,וואשילעיוו ץוביק ןיא ועקסוטלופ — בושוליב ץוביקב סיאקסוטלופ
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 ןטסינומאק ווא םזינומאק

 ןיא ןענאטשטנא זיא ייטראפ עשיטסינומאק עשיליופ יד

 יד ןיא ופאש וצ ןביוהעגנא דיז ןבאה ןא ואד ןופ .1918 ראי

 .ךעלרעמעק עשיטסינומאק ךעלטעטש ןוא טעטש

 ־טסעפ רעווש זיא תועידי ערעטיירב ויא לגנאמ ןבילוצ

 גנוגעוואב רעשיטמינומאק רעד ןופ הלחתה יד יונעג ולעטשוצ

 יטנא עקידרדסכ יד ,רעדנירג עטשרע עריא ,קסוטלופ ןיא

 .וו״אא טעברא־םגנולקיוו

 ןופ טייקיטעט רעטגייווצראפ רעד ףיוא ןייש עסיוועג א

 עקינייא ןפראוו ,טאטש רעזדנוא ןיא ייטראפ רעקיזאד רעד

 !ןטסינומאק עוויטקא ךרוד ןבירשעג ,ןדי־בתכ ןופ ןגוצסיוא

 ןזיב ןביולג ןייז קידנבעגפיוא טשינ ,"ןטלאהעגסיוא" דעוו

 ־אווער ןייז ףיוא הטרח רערעט״ב טימ טשיוטנא רעוו ןוא ףוס

 ...ןטכענ ןרענאיצול

 ־אטיוא ןייז ןיא טביירש (1יגטיקנעלב למהרבא

 :עיפארגאיב

 ־ילעופ רעד ןופ דילגטימ א ןראוועג ךיא ןיב ראי 15 וצ״

 א ןעוועג ןאד ןיוש זיא המלש רעדורב ןיימ ווו ,טנגוי ןויצ

 .1930 גנילירפ ןיא רעבירא ךיא ןיב טנגוידמאק רעד וצ .רעוט

 ירוצ לאקאל־צ״עופ ןיא ןעמוקניירא ןגעלפ רעטניוו םענעי ןיא

 ןוא — יבאד רעטסעווש ןיימ ייז ןופ ענייא — סעקטסינומאק

 ףיוא ןעוועג ןאד ןיוש זיא עיטאפמיס ןיימ .סעיסוקסיד ןריפ

 .ןפלעהוצ טייהרעליטש ייז געלפ׳כ ןוא טייז רעייז

 ןיב ,ראי ןבלאה א קסוטלופ ןיא גנוימאק ןיא ןייזפא ןכאנ

 רעכעה ןטראד קידנעייז ,"ןטעברא" עשראוו ןייק ןראפעג ךיא

 א ןיא ןטאנאמ ייווצ טשרעוצ .גנוימאק ןיא דילגטימ א ראי א

 רעזדבוא .לרעמעק גנע א ןיא — ךאנרעד ןוא עיצקארפ רעזיול

 ,ץלעישאבסארק ןיא ,1911 ןיא ןריובעג ,ינטיקנעלב למהרבא (1
 טימ ןעמאזוצ ןבירטראפ רע טרעוו 1915 ןיא .ןרעטלע עשידיסח ייב
 םייב טנעאנ טגיל טאוו ,עלעטעטש םעניילק םענופ עילימאפ ןייז
 עשיטסינומאק עוויטקא ןא טריפ רע ווו ,קסוטלופ ןייק — "טנארפ"

 .סרעריפנא .מאק עקיטראד יד ןופ רענייא םלא ,טייקיטעט
 החפשמ ןייז טימ ויז רע טריוקאווע גירק־טלעוו ןט־2 םעד ןיא
 ־יבאמ ,דנאבראפ־ןטאר ןפיוא ףירגנא־רעלטיה ןתעב .דנאלסור ןייק
 וייבעג ןייז טרעוו ןא ןאר ןופ .יימרא רעטיור רעד ןיא דיז רע טריזיל

 .ןדנווושראפ

 *גאמעד ןוא ןעגניטימ יד ףיוא ןעמוק :ןעוועג ואד זיא טעברא

 ןעלמאז < טינדראעגנייא טאה ייטראפ יד עכלעוו ׳סעיצארמס

 ןטאקאלפ עלאגעלמוא ןפעלקרעדנאנופ י (2 "רפאמ" ראפ טלעג

 .ןעגנולמאזראפ ףיוא עכעלטגנוי עשיייטראפמוא ןעגנערב ןוא

 טשרעוצ ךיא ןיב לרעמעק ןיא ןייאראפ־ליטסקעט רעזדנוא ןיא

 ,ןעגנוטייצ עשידיי עלאגעל יד ןופ טנאיסימאק־עסערפ ןעוועג

 ־ינכעט ךיוא — ךאנרעד .טריטאפלאק ןאד ןבאה רימ עכלעוו

 עטירד םלא עווטסאפעש ךיוא — ןטאנאמ עטצעל יד ןיא .רעק

 .עיצקנופ

 ךיא באה ,1932 בייהנא קסוטלופ ןייק קידנעמוקקירוצ

 ־אקאווארפ א בילוצ טייצ ערעגנעל א טעבראעגטימ טשינ

 ־פעס ןיא .ייטראפ רעד ןיא טעבראעג טאה רעבלעוו ׳(3ראט

 ראטערקעס־ייטראפ םוצ ןדנאוועג ריז ךיא באה 1934 רעבמעט

 רע טאה גנודנעוו רעד ףיוא טרעפטנעעג .טעבראטימ ןגעוו

 זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טאה ןאד .1935 ראי־יינ ךאנ טשרע רימ

 רעסיוא ,ןיילא רענייא ןעוועג רע זיא טעטימאק־ייטראפ ןיא

 'ארפאמ ןייא ןוא רעטעברא־ראלאטס ןופ לרעמעק א — םיא

 ,ןאמ ריפ ןופ טעטימאק א ןפאשעג ךיז טאה טשרע .ץעיוו

 ,רעמערק א — ריפ זדנוא ןופ רענייא .ייז ןופ רענייא — ךיא

 ־גאקס ענייז בילוצ ,ןסירעגרעטנורא ןעוועג זיא ןעזנא םבעמעוו

 ־יצעד א טאהעג טאה רע .רעמערק םלא ןעגנולדנאה עזעילאד

 טאה שיטקאפ זא יוזא ,ראטערקעס ןפיוא םולפנייא ןקידנריד

 םאוו םעד בילוצ .עיצאזינאגרא רעד טימ טריפעגגא ןיילא רע

 טאה ,ןעגנוניימ ענייז טימ ןעוועג קימיטשנייא טשיב ןיב ךיא

 ןפוד וצ ךימ טרעהעגפיוא ןוא ןקיטייזאב וצ דימ טימאב ויז רע

 .ףיורעד םיצורת ענעדישראפ קידנבעגנא ,ןעגנוציז ףיוא

 עלאגעל יד ןטיירפשראפ טימ ןעמונראפ ךיז באה ךיא

 ןוא ןפלע״ר וצ עיצאזינאגרא עלאנאיצאנרעטניא :"ר״פאמ" (2
 ןוא עטריטסערא עשיטילאפ יד ןופ ןטיונ עלעירעטאמ יד ראפ ןגראז
 ןיא ןסעצארפ ןוא ןעגנוקינייר יד דאנ ןעוו .םעילימאפ ערעייז
 ןיא ןרעטניאמאק ןכרוד ןראוועג טזיילעגפיוא .פ.ק.פ יד זיא עווקסאמ
 רעד ץפ ךשמה ןראפ דלעפ רעד ןעוועג ר״פאמ יד זיא ,1930 ראי

 .ןליופ ןיא טייקיטעט רעשיטסינומאק
 .קישטמארבא עשוהי ןופ לקיטרא םעד רעטייוו עז (3



 סעיצאזינאגרא — תועונת

 ־סערא ךיא ןיב ןאד .1936 גנילירפ זיב יוזא ׳עסערפ (.מאק)

 קירוצ קסוטלופ ןופ קעווא רעבירעד טזומעג .ןראוועג טריט

 .עשראוו ןייק

 ןביוהעגנא רימ ראפ ךיז טאה האי ןבלעז ץפ ףוט ןיא

 זיב ןטלאהעגנא ןוא טייקיזאלסטעברא ןופ טייצ ער עווש א

 ןוא בצמ םעד ןופ ןגאלשעגרעדינ ןוא זאלמייה .1939 גנאפנא

 באה — (4ייטראפ רעד ןיא וויטקא ןטעברא קידנענאק טשינ

 > טסינומאק םלא ןטבילפ עניימ ןיא ןסעגראפ טשינ ךאד ךיא

 וצ !רעטעברא ןשיווצ טייקיטעט־םגנורעלקפיוא ןא ןריפ וצ

 עשיטעיוואס יד ןוא ךסעצארפ "רעווקסאמ" יד ןקידייטראפ

 ןליופ ןיא ייטראפ .םאק יד 1938 ראי ןיא זיא טנאקאב יוו (4
 .ןראוועג טזאלעגרעדנאנופ

 ינטיקנעלב לזנהרבא ןופ עיפארגאיבאטיוא רעד ןופ ןגוצסיוא ייווצ
 (דליב ןייז טאטשנא עילימיסקאפ)

 ןטסינומאק עפורג א — *לאמש״ רעונ תרובח
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 ןטסינומאק ןוא סזינומאק

 ־אק עטשרמולכמ ןוא רענגעק יבגל ,א״א קיט״לאפ ןרעסיוא

 ...ךטסינומ

 :טביירש אטנאראט ןופ קישטמארבא עשוהי

 רעקניל רעד ןיא ןטערטעגניירא ןענעז םאת ,עכעלטנגוי יד

 ןופ ךיילג זיא תורוש יד תפ רעביירש רעד) (5גנוגעוואב

 ןיא ןעזעג ןבאה ׳(גנוגעוואב רעד ןיא ןטערטעגניירא הבישי

 טאה טאוו ,הכולמ א דנאבראפ־ןטאר םעד ןיא טייצ רענעי

 ןרידוטש וצ טנגוי רעשידיי רעד ראפ געוו םעד טנפעעג טיירב

 ־גאנופ עמאס ןיא ןענופעג טלאמעד דיז טאה םע .ןטעברא ןוא

 עשידיי עפעלגעט ייר א טימ רוטלוק עשידיי יד ילברעד

 עכעלטפאשנסיוו עשידיי ׳ןלוש עשידיי ׳ןגאלראפ ,ןעגנוטייצ

 'אב זיא םזיטימעסיטנא ווו ,דגאל א — ןטוטיטסניא־שראפ

 ,ןעוועג זיא םאד .ןכערבראפ־הכולמ א יוו ןראוועג טכארט

 רעד ןופ לייט א ראפ טפארק סגנויצוצ עסיורג א ׳ךעלריטאנ

 יד טצגערגאב ןעוועג ןענעז םע עכלעוו ראפ ,טנגוי רעשידיי

 ןקידהמחלמ־ראפ ןיא ןטעברא תא ןרידוטש וצ ןטייקבעלגעמ

 וליפא טנאקעג טשינ םענייק טלאמעד דיז טאה םע .ןליופ

 ־ראפ ןפוא ןעמאזיורג אזא ףיוא .פ.ר ןיא טעוו םע זא ,ןעמולח

 תא עטסערג עריא טימ רוטלוק עשידיי יד ורעת טעטכינ
 ןביילב לאז םעלבארפ־ןדיי רעד לעיצעפס ןוא !רעפעש עטסעב

 רימ סאוו ,עכעלטנגוי עקיזאד יד תפ ליפ טימ .טזיילעג טשיג

 ןטייקיטעט םנעמעוו טימ תא ןטעברא וצ ןעמוקעגסיוא זיא

 רעטיירב ךיז ךיא ליוו ייז ףיוא — טנאקאב טוג ןעוועג ןיב ךיא

 ןעמ .ןריזירעטקאראכ יונעג ייז ןופ לייט א ןוא ןלעטשפא

 רעד ןיא ןטעברא ןוא ןרעהעג זא ,טכארטאב ןיא ןעמענ ףראד

 תריסמ סיורג טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא ,גנוגעוואב רעקניל

 טימ טארדעג טאה טעברא רעטסנעלק רעדעי ראפ ישפנ

 *םיוא רעד תעב ןעגנונייפ ןוא ןלייטרוא ,הסיפת ערעווש

 ןופ לאמ ליפ דיז קידנגאזפא) םעלא םעד ץארט .גנושראפ

 טריפעג ןוא ןקארשעגפא טשינ ריז (ןבעל קיור םעווקאב א

 ־לעזעג עטגייווצראפ טיירב א ןעגנוגנידאב עטסרעווש יד ןיא

 .טייקיטעט עכעלטפאש

 ןטערטניירא לאז ךיא ןעוועג עיפשמ טאה סאוו רעד

 ,רעטעברא־ראילאטס א ןעוועג זיא ,ייטדאפדמאק רעד ןיא

 ןייז .רבח רעטוג רעקיצראה א ,ןיטשרוב לדנעמ

 ןפיוא טפעשעג־זייפש א טאהעג טאה ,הנמלא ןא — רעטומ

 ןעמאזוצ םיא טימ טעבראעג טייצ ראי א ךרעב .םוקמ ןטלא

 ,רדח ןופ ןעמוקעג רע זיא ןיילא .טאטשראוו־ראילאשס א ןיא

 שיטילאפ ,רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ רענעייל רעקיסיילפ א

 רעשרעדניק טימ שממ רימ ראפ טגעלפ רע .קיניזט םתואב

 ךיז טבעל טנגוי עשידיי יד יוזא יוו רעדליב ןלאמ טייקוויאנ

 .ייטראפ עשיטסיגומאק יד (5

 זיא ןליופ זא ,גנונעפאה רעד טימ טבעלעג ןוא .ר.ס.ס.ם ןיא

 עשידיי יד רעכלעוו ןיא ,עיצולאווער רעכעלנע ןא ראפ ףייר

 ןעגאק טפנוקוצ רעטסטנעאנ רעד ןיא טעוו ןליופ ןיא טנגוי

 .ןבעל קידיירפ א ןופ ןסינעג

 שיטילאפ עלא — ןאמלגאפ רעדירב יירד יד

 יקב ןעתעג ,םייח ,רעטסגניי רעד .קיניזטסתואב־ןסאלק

 ־עטיל רעשיטסיסקראמ רעד ןיא טנוואהאב קראטש ןוא

 רעד ןוא טנאטסוקסיד רעפראש א ןעוועג זיא רע <רוטאר

 ןימאלוגער־הסיפת ןטפראשראפ םעיינ םעד ןופ ןברק רעטשרע

 טצונאב טאה ייצילאפ ןעוו ,עטריטסערא עשיטילאפ ראפ

 ןא ןעוועג זיא ןינע ןייז טימ תוכייש ןיא) םיא ןגעק ראדעט

 .(ןליופ ןיא טנייה טבעל .םי־ס ןיא עיצאלעפרעטניא

 ־נאקאב טוג א ןופ ןעמוקעג — טאלבטאר עקשרעה

 ."לביטש" ןיא ראי 20 זיב טינרעלעג .עילימאפ רעשידיסח רעט

 ־םעווש א רענייז ןופ העפשה רעד רעטנוא .ןדמל רעסיורג א

 ןיא ןטערטעגניירא ,עשראוו ןיא טעבראעג טאה עכלעוו ׳רעט

 ןטייקיטעט עשיטילאפ עטגייווצראפ ענייז ראפ .ייטראפ רעד

 6 ןופ לייטרוא ןטשרע םעד .טפשמראפ לאמ ייווצ ןראוועג

 ־דוא ןטייווצ םעד .לעדאטיצ רעוועשראוו ןיא ןסעזעגפא ראי

 טבעלעג) הסיפת רעקסוטלופ ןיא ןסעזעגפא ראי 4 ןופ לייט

 .(ןליופ ןיא המחלמ רעד דאנ

 ינטיקנעלב ןרהא המלש ןופ רעטסעווש ערעגניי א ,יבאד

 ,עשראוו ןיא טעבראעג ׳(צ״פ רעקניל ןופ רעוט רענעעזעגנא)

 ראי 4 ןעמוקאב ,גנוגעוואב רעד ןיא וויטקא קראטש ןעוועג

 ־םנבעל ןעוועג עמרוט רעד ןופ םיורא זיא יז ועת !הסייפת

 ־עלמוא ריא טצעזעגראפ ןוא ׳לאמא יוו רעטנומ ןוא קיטסול

 .(קסניפ ןיא טבעלעג ׳טארייהראפ) טעברא עשיטילאפ עלאג

 טריטסערא ןענעז — רעלדנעהכוב רעדירב עדייב

 ךאנ — ייז ןופ רענייא !ןטייקיטעט עשיטילאפ ראפ ןראוועג

 ןעוועג זיא רערעטלע רעד .ראי 16 ןייק קידנעייז טלא טשינ

 .ןאמאניצ ילתפנ טימ ןעמאזוצ םעצארפ א ןיא טשימראפ

 א ןעוועג זיא רע זא ׳טדערעג ןעמ טאה ןרעטלע ןפיוא

 עקיליווזייב יוו רעמ טשינ ןעוועג ןענעז םאד .ראטאקאווארפ

 טימ ןענאטשעג זיא תורוש יד ןופ רעביירש רעד .ןעגנאלק

 ןגראזאב טגעלפ רע .ראי עקינייא טקאטנאק ןגנע ןא ןיא םיא

 ןוא (עטירבא) ףראד רעזדנוא רוטארעטיל עלאגעלמוא טימ

 .(זיראפ ןיא טנייה טבעל) .ןלאפעגכרוד טשינ לאמנייק

 ־ךוש א טא,רעג טאה רעטאפ ןייז — עשזוס יבצ

 עכעלטלעוו ןבעגעג רעדניק ענייז עלא טאה תא טפעשעג

 ־עג ןיוש טאה ׳עיזאנמיג ןיא רעליש םלא דאנ ,יבצ .גנודליב

 ןייק ןרידוטש קעווא זיא רע ןעוו ."ריעצה רמושה" םוצ טרעה

 דמאק רעשיזיוצנארפ רעד ןיא ןטערטעגניירא — דיירקנארפ
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 המחלמ רעד ברע ןעמוקעג רע זיא קסוטלופ ןייק .ייטראפ

 ןיא ןטסאפ ןכיוה א ןעמונראפ גירק רעד דאנ ."רעקניל" םלא

 .גנוריגער רעשיליופ רעד

 רעד) רבח־טנגוי א רעניימ — שזאקעיפ עלעבייל

 בילוצ טמאטשעג טאה ןעמאנ ןייז ןופ "על" רענעגיוצראפ

 ־טלעוו ןוא רעשידיי ןיא טנעיילעגנא ,(םקווו ןקירעדינ ןייז

 ןסעומש ענייז > ךארפש עכייר א טגאמראפ ,רוטארעטיל רעכעל

 ׳ריוא ןעוועג .טעבראאב טוג ןעוועג ןענעז עיעלער רעביא

 טלמאזעג ,א״וויי רענליוו ןופ טנעדנאפסעראק ,וראי עטצעל יד

 ־יטסניא םענופ עיצקעס רעשימאנאקע רעד ראפ ןלאירעטאמ

 .גנוגעוואב רעקניל רעד וצ טרעהעג טייצ עסיוועג א .טוט

 .צ״פ עקניל יד וצ ןסאלשעגנא ךיז רעטעפש

 טראד •פ .ר ןייק קעווא המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 .ד.וו.ק.נ רעד ראפ טרסמעג רבח־ייטראפ רעטנעאב א םיא טאה

 .(ןליופ ןיא ךיז טניפעג רע)

 ,חעטלע עמערא ןופ ןוז א — טראפאפאר שרעה

 ןופ םעט םעד טכוזראפ ןראי עטסירפ יד ןופ ןיוש רע טאה

 רעד ןופ טייקזאלטכיזסיוא יד טליפעג .טיונ ןוא רעגנוה

 ןשיטסישאפ־בלאה ןשיליופ ןקידטלאמעד םייב טנגוי רעשידיי

 זא ,רענאיצולאווער ןוא דיי םלא ,טביילגעג טאה רע .םישזער

 ערעסעב ןפאש וצ חוכב זיא עיצולאווער עלאיצאס א ראנ

 ןוא ןליופ טניווואב ןבאה םאוו העקלעפ יד ראפ ןעגנוגנידאב

 רעד ןיא ןטארטעגגיירא ןראי עטסירפ יד ןיא .ןדיי דיוא םכותב

 .ייטראפ רעד ןיא קיטעט ןעוועג האי עגנאל .גנוגעוואב רעקניל

 רעשינאפש רעד ןכארבעגסיוא טאה׳ס ןעוו ,1936 ןיא

 ימוא ןוא ןגעוו ענעדישראפ ךרוד ,עקשרעה זיא ,גירק־רעגריב

 יניא רעד ןיא טפמעקעג ןוא עינאפש ןייק ןעמוקעגנא ,ןגעוו

 רעשינאפש רעד ןופ ןלאפ ןזיב עדאגירב רעלענאיצאנרעט

 סעדאגירב עשידנעלסיוא יד ןעוו .קילבופער רעשיטארקאמעד

 טרינרעטניא ,ךיירקנארפ ןייק קעווא ,עינאפש ןזאלראפ ןבאה

 טכער־ליזא ןעמוקאב רעטעפש .רעגאל ןשיזיוצנארפ א ןיא

 ־גיא 10 דאנ טימ ןעמאחצ ,גנוריגער רענאקיסקעמ רעד ןופ

 .עטרינרעט

 ןשיווצ ןכארבעגסיוא זיא המחלמ יד ןעוו ,1941 ינוי ןיא

 ןוא אקיסקעמ טזאלראפ ,דנאלשטייד־יצאנ ןוא דנאבראפ־ןטאר

 דיז טאה םע ןעוו ,1942 ןיא .דנאבראפךטאר ןייק ןעמוקעג

 עשיליופ יד עיראטירעט רעשיטעוואס רעד ףיוא ןפאשעג

 ־ניירא רע זיא ׳אקשויצשאק שואעדאט ןופ ןעמאנ ןפיוא יימרא

 .יימרא רענעפאשעג־שירפ רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןטארטעג

 ־יופ רעד ןופ טכאלש ןטשרע םעניא אנינעל ייב ןלאפעג

 .סעדראה עשיצאנ יד טימ עדאגירב רעשיל

 ןיא ןעזעגנא ןוא טנאקאב — (*ןאמ אנ י צ ילתפנ

 ןיא .ןקסע רעכעלטפאשלעזעג־רוטלוק םלא טאטש רעזדנוא

 יד ןיא ןלאפעגניירא עיצאקאווארפ א בילוצ רע זיא ׳1934

 א ראפ קידנבאה ארומ .עוויסנעפעד עשיליופ יד ןופ טנעה

 יד תעב ׳1936 ןיא .דנאלסור ןייק ןפאלטנא לייטרוא ןרעווש

 עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג "םעקטםישט״דילאטס עטמיראב

 עשיסור יד ךרוד ןראוועג טכארבעגמוא זיא רעכלעוו ,תונברק

 .ןאיפש רעשיליופ רעטשרמולכ םלא .ד.וו.ק.נ

 ןטלזיוו םנאמאניצ ןוא ,םטראפאפאר ,סניטשרוב יד טא ןעוו

 םאוו ,טייצ רערעטצניפ רעכעלשטנעממוא רעד ןיא טבעלעג

 ייז ןטלאוו ׳ןבעלוצכרודא ןעוועג טרעשאב זיא רוד רעזדנוא

 זא ׳תומולח ענייש עלא יד דאנ ׳טשיוטנא רעטיב דיז רעביז

 עכלעוו ,עגארפ ןדיי יד ןרעפטנעראפ ןאק םזילאיצאס רעד ראנ

 ןוא רעפראש ליפ דאנ דנאבראפ־ןטאר ןיא גאט וצ טנייה זיא

 ןעקנעדעג רעבא .קירוצ ןראי רעקילדנעצ טימ יוו רעקידנעיירש

 םולח םענייש םעד טימ טבעלעג טאה טנגוי יד זא ,ןעמ ףראד

 יד ןעוועג בירקמ ןוא טלעוו רערענעש ןוא רערעסעב א ןופ

 ןעקנעדעג .עעדיא רעד טא ראפ ןבעל רעייז ןיפ ןראי עטסעב

 ־ביל רעצנערגאבמוא ,טומ רעייז ןעמ ףראד ןרעדנווואב ןוא

 .ןלאעדיא עקיזאד יד טא ראפ טייקטיירג־ןברק ןוא טפאש

 ־טנגוי עטסטבאגאב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןאמאניצ ילתפנ (*
 ־ליב ןייז טקאדידאטיוא ןבראוורעד טאה רעכלעוו ,קסוטלופ ןיא עכעל
 ־טנגוי עכעלטע דאנ טימ ןעמאזוצ .שינעטנעק־רוטארעטיל ןוא גנוד
 עקניל יד ייב "זיירקטגגוי" א ןפאשעג 1923 ראי ןיא רימ ןבאה עכעל
 טזאלראפ ןביג ןיא זדנוא טאה ןאמאניצ ילתפנ רעבא .ןויצ־ילעופ

 .ןטסינומאק יד וצ רעבירא זיא ץא
 1925/26 ראי ןיא ןבאה ,ןטסינויצ־ילעופ עפורג א ,רימ ןעוו
 ,רע טאה ,"רעטעברא ראפ; ןסרוק־טנווא" טפאשלעזעג יד טעדנירגעג
 ־נירגעג ,ןעגנוטכיר ענעדישראפ ןופ ,ערעדנא טימ ןעמאזוצ ,ילתפנ
 — קעטאילביב־ץרפ .ל .י יד — טפאשלעזעג־רוטלוק עטייווצ א טעד
 א ןיא רעטעברא ערעטלע ןוא טנגוי עצנא^ יד ןגי־צעגניירא ןוא

 .טסעמראפ־רוטלוק
 (א״ת ,ץרפ .ל .י גאלראפ ,ינטיקנעלב ןרהא ,97 ׳ז ,״לרוג״ ווב ןופ)
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 דניקסיז לארשי

 דנוב. וופ ט>>ק>טעט >ד

 י־טראפ עשידנוב יד טעדנירגעג ךיז טאה 1917 ראי ןיא

 ןלאקאל יד ןיא (קעטאילביב־״רעסארג" רעד ןופ ןעמאנ ןפיוא)

 זיוה ןיא ,סאג יאמ רעט־3 לקביוו ׳1 אקסניטקידענעב ףדא

 עטאנ וצ טרעהעג זיוה םאד טאה רעטעפש) שטיוועקטונ .ה ןופ

 .(יקסנימאזי

 לקצאח ,שזראנילמ השמ :עיצאזינאגרא רעד ןופ רעריפ יד

 ,במאד השמ ,דניקסיז עשטרעב ,קעיירג ,ןיבור ,קישטנאלעש

 .רעציזראפ םלא — שטיוואמייח ןוא רעבראגזידו

 רעלענאיסעפארפ א ןראוועג טעדנירגעג דיוא זיא םע

 .יקצאמ לוולעוו ןופ ץיזראפ םעד רעטנוא /׳דנוב" םייב ןייאראפ

 ןעוו ,המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס םייב ,1918 ןיא

 םיזירק רעד ןוא טאטש יד טזאלראפ ןבאה ןשטייד עטגיזאב יד

 עשידנוב יד טאה ,טפראשראפ דיז טאה טייקיזאלטעברא ןופ

 ןייאראפ־רעקרעווטנאה ןשיטסילאיצאס ןטימ ןעמאזוצ ייטראפ

 עלא ןפוד וצ ןסאלשאב גנולמאזראפ רעניימעגלא ןא ףיוא

 רעשידיי רעד ןיא הפיסא ןא ףיוא טאטש ןופ םיתב־ילעב עשידיי

 ןיא גנורעקלעפאב רעמערא רעד ראפ ףליה עגונב — ענימג

 .טאטש

 טאטש עלא טעמכ ןענעז ןימרעט ןטמיטשאב םעד וצ

 סע .גנוציזרבאנסיוא רעקיזאד רעד וצ ןעמוקעג םיתב־ילעב

 ןוא "טעטימאקרכגנוטער" ןימ א ןפאשעג דיילג דיז טאה

 ןסיוועג א טימ ןרעייטשאב טזומעג ךיז טאה תיבה־לעב רעדעי

 ץאלפ ןפיוא דיילג טלאצעגנייא טאה רע טאוו ,םוכס־טלעג

 רעטעפש סע ןטכילפראפ טפראדעג דיז טאה — טשינ רעוו ןוא

 ־עד ןענעז קראמ עשישטייד טנזיוט 2 רעביא .ןעגנערבוצפא

 .ןראוועג ןפאשעג טלאמ

 ־םיתב־ילעב עטשרע יד ןופ זא ,ןענעכייצראפ וצ אד יאדכ

 קיליוויירפ ךיז "טראוו ןטשרע םוצ" ןבאה עכלעוו ,םיבדנתמ

 ,גאלשראפ רעזדנוא ףיוא ןפורעגפא ץראה םעראוו א טימ ןוא

 יד ןרעדניל וצ ףיוא םימוכס־טלעג עבושה ראג קידנדנעפש

 ריאמ עשטיא :ןעוועג ןענעז — גנורעקלעפאב רעד ןופ טיונ

 ־יינשנייפ לרעב ,גרעבנעזאר ,םולב םייח םהרבא ,ןטראגמואב

 .ןאמרוג ריאמ עשטיא ןוא יקסנימאק למהרבא ,ןארפאש ,רעד

 קיטאלג יוזא טשינ ץנע רעד זיא ,לייט ןסיוועג א ייב שטאכ

 .""ןעגנאגעג"

 ,ןטקודארפ יד ןלייטראפ וצ ןטערטעגוצ רימ ןענעז דיילג

 ,יד .טלעג םעד ראפ ןראוועג טפאשעגנייא ןענעז עכלעוו

 ,ךטעקאפ" ערעייז ןעמענפא ןעמוק טנאקעג טשינ ןבאה עכלעוו

 .בוטש ןיא טקישעגניירא ןעמ טאה — קידנריפמערק ךיז

 םלא טאטש ןיא טנכערראפ ןעוועג זיא טעברא עקיזאד יד

 ייטראפ רעשידנוב ר עד ןופ ןעוטפיוא עטסערג יד ןופ רענייא

 .קסוטלופ ןיא

 יד טימ המחלמ רעשיליופ רעד תעב ,1920 ראי ןיא

 ןיא ןראוועג טריזיליבאמ םירבח עלא טעמכ ןענעז ,ןטעיוואס

 רעשידנוב רעד ןופ טייקיטעט יד ןוא יימרא רעשיליופ רעד

 .ןראוועג טריזילאראפ ןצנאגניא זיא ייטראפ

 טאה ,ץואוועג טיירפאב ןענעז עלא ןעוו ,1923 ראי ןיא

 ,ןטייקיטעט ענייז ןביוהעגנא ,טבעלעגפיוא קירוצ "דנוב" רעד

 ןיוש םאד ןוא .רעירפ יוו באטשסאמ ןרעסערג ליפ א ןיא דאנ

 ןפיוא דאנ ,קעטאילביב־״רעסארג" רעד ןופ ןעמאנ ןפיוא טשינ

 ערעדנא ץנאג טימ ןוא ,קעטאילביב־ץרפ .ל .י רעד ןופ ןעמאנ

 קחצי ,ןהאק חנ ,ןאשטאב קחצי :יוו םירבח עקידנריפנא

 ׳ןאמיינ האל ,קישטראוואג יכדרמ ,שזראנילמ דל ,רעקינשזעשז

 .א״א ןייטשלעקניפ עקסאנ ,דניקסיז לארשי ,שזראטנעווניא הוח

 ןענופעג דיז טאה ייטראפ רעד ןופ לאקאל רעיינ רעד

 טריפעג טאה םאוו ,לסעג םעד ןיא ,קארוט ׳ה ןופ זיוה םעניא

 .זיוחטכעש םוצ

 ןופ דרע ןא טגאמראפ ןאד ןדש טאה קעטאילביב יד

 דטלוק עסיורג א ןראוועג טריפעג זיא סע ןוא רעכיב טנזיוט

 ןעמוקראפ ןגעלפ טבאנ וצ קיטיירפ ןדעי .טייקיטעט עלער

 ןופ לייטנא ןטימ ,רערעהוצ לאצ רעסיורג א ייב ןטנווא־לטסעק

 רעד ןופ ראטקעריד) ןאמפיל ,ןאפשנירג ׳ןאמאניצ :םירבח יד

 ןגעלפ ךיוא יוו .םירבח ערעדנא ייר א ןוא (עיזאנמיג רעשידיי

 עטנאקאב ןופ ןעגנוזעלראפ ענעדישראפ תבש ןדעי ןעמוקראפ

 ןוא עשראוו ןופ ןראוועג טכארבעגפארא ןענעז סאוו ,רענדער

 טייצ וצ טייצ ןופ דיוא ןגעלפ רימ .טעטש ערעסערג ערעדנא
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 דנוב" ןופ טייקיטעט יד

 ־עגייא רעזדנוא ןיא ןעגנומענרעטנוא ענעדישראפ ןענעדראגייא

 •לאקאל םענ

 ןאד ןופ .1931 ראי ןיב ןטלאהעגנא םע טא,ד יוזא

 ־רעביא טזומעג ךיז ,תוביס עסיוועג בילוצ ׳רימ ןבאה ןא

 *םיורג ןיוש רעזדנוא :םעד ןיא) קאפ ןוא קאה טימ ןגארט

 ,שטיוואליק ׳ה ןופ זיוה ןיא (קעטאילביב ענעסקאוועגסיוא

 ־ץרפ" רעד ןופ ןעמאנ ןפדא טשינ ןדש .5 אקסראטאנעס ףיוא

 טאה םאוו ׳ןעמאנ םעיינ ץנאג א ףיוא ראנ ,קעטאילביב

 ."עגיל־רוטלוק" :ןסייהעג

 רעזדנוא טעבראעגטימ זדנוא טימ ןאד ןדש ןבאה םע

 ׳קענאשזאבא לעיה :ייז ןשיווצ ׳טינגוי עקידנסקאוורעטנוא

 ןיא עלא ךיז ןעניפעג) ןיבור ,אזאגאר קילורס ,ןילעי השמ

 .(לארשי

 רעכעלטנגוי רעטסעב רעזדנוא סאוו ,ןרעיודאב וצ זיא םע

 קירוצ ןעוועג הכוז טשינ טאה ׳קענאשזאבא עלעדנעמ ׳רבח

 ווו ,טשינ רימ ומידו םויה דע .דנאבראפ־ןטאר ןופ ןעמוק וצ

 .ןעמוקעגניהא זיא ןייבעג ןייז

 עסיורג רעזדנוא ןענעכייצראפ וצ זיא טרעוו רעדנוזאב

 דזא יוו ; 1938 ןיא ןלאוו טיאר־טאטש יד ןריפכרוד ןתעב עיצקא

 רעשיטםילאיצאס רעניימעגלא רעד ןעמוקעג דנאטשוצ זיא םע

 ,ןויצ־ילעופ עקניל ,"דנוב" ןופ ןענאטשאב זיא רעכלעוו ,קאלב

 טארטאטש ןיא קידנעמוקאב ,ןטסינומאק ןוא רעקרעווטנאה

 *ילעב יד טימ ןעייטראפ עכעלרעגריב יד תעב ,ןטאדנאמ 6

 .ןטאדנאמ 2 ןעמוקאב ראנ ןבאה םיתב

 ־לאוו יד ייב ןליפשפא ךיז ןגעלפ סענעצס עטנאסערעטניא

 עילימאפ ןייא ןיא ןעוו ,םיטש יד ןבעגפא ןופ גאט ןיא ,סענרוא

 ...ןעלטעצ־םיטש ענעדישראפ טימ רענעמ־ייטראפ ןייז ןגעלפ

 "דנוב" םוצ טרעהעג טאה רענייא סאוו ,ןיז ,לשמל ,יוו

 רעווש ןגעלפ — ןויצ־ילעופ ןקניל םוצ רעטייווצ רעד ןוא

 לאז רע ׳קינהדוגא םעד ,רעטאפ רעייז טימ ןטלאה המחלמ

 .ךפיהל דזא ןוא ייטראפ רעייז ראפ םיטש ןייז ןבעגפא

 סאוו ,ראי 22 יד ןופ דשמ ןיא זא ,ןרזחרעביא אל ליול.ךיא

 ןיא קיטעט ןעוועג ןוא טריטסיזקע טאה ייטראפ עשידנוב יד

 ~ראפ עלאסאלאק א ןראוועג טריפעג זיא ,טאטש רעזדנוא

 ןלערוטלוק ןפיוא יוו ןבעלטפאשלעזעג ןפיוא טיעברא עטגידוצ

 .טיבעג

 עלא יד טשינ טקנעדעג רעקסוטלופ ערעזדנוא ןופ רעוו

 ־עיצאטיצער ןוא ןעגנולעטשראפ־רעטאעט עטנדראעגנייא

 ןיא עגיל־רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןעמאנ ןפיוא ןטנווא

 זקסוטלופ

 ןיא ינדאלאק עלעסאי ןופ ןטרעצנאק עקילאמ־ליפ יד

 תורוש יד ןופ רעביירש רעד םאוו ׳רעטאעט־טאטש רעקסוטלופ

 ןכעלנעחעפ ןייז טימ יא ,ןעוועג לפטמ לעיצעפס ךיז טאה

 !ןטירטפיוא יד ןופ עיצאזילאגעל רעד טימ יא ,ןעמוקפארא

 יד ןופ לייטינא ןטימ "לטעטש ןיא הנותח א" גנולעטשראפ יד

 ץא ןעגנוזעלראפ יד י (1939 ,לירפא) ןראטאמא רעקסלעשאנ

 רעד ווו ,א״א טאפ בקעי ,םדבלגיז רוטרא ןופ רעטאעט־טאטש

 !?טלופרעביא ןייז קידנעטש טגעלפ לאז

 טנווא ,העיו טשיוטעג ןגעלפ סאוו ,רעכיב רעטנזדט יד

 !ז ״עגיל־רוטלוק״ .זעג רעד ןופ לאקאל ןיא ,טנווא ייב

 ־לופמיא עסדרג יד טא ןורכיזל ןרעוו טנכייצראפ לאז אט

 ־ראפ טלאמעד טאה עכלעוו ,ייטראפ א ןופ טייקיטעט עוויס

 א ףדא גנונעפאה יד ןזאלבעגניירא ,םאג עשידיי יד טפאכ

 .המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד וצ זיב — ןגראמ ןרעסעב

 •רעמ טשינ ןדש טריטסיזקע רעבא ץלא םאד

 ןדש ,לייט ןטסערג םוצ ,ןענעז םירבח ערעייט ערעזדנוא

 .ןבעל םייב רעמ טשינ

 ןיא ןרעוו טקילייהעג ןטייקיטעט ןוא ןעמענ ערעייז ןלאז

 .ןורכיזה רפס רעזדנוא

 קנעדנא ןקיטכיל א םלא ןעניד תורוש עקיזאד יד ןלאז

 .ד״יה .רעדרעמ עשיצאנ יד ךרוד םוקמוא ןקידלושמוא רעייז וצ



 סעיצאזיבאגרא — תועונת

 "דנוב" ןופ םירבח עטשרע עפורג א
 הירא ,שטיוואבוקאי השמ :(הרוש עטשרעביוא ,סטכער ןופ קידנבייהנא) טימ
 ,ןאק לוולעוו ,אנילאג השמ ,ןייטשניבור קעינומ ,גרעבנזאר לריצ ,אדלאפ
 םירבח ןענעז עקירעביא יד) ןאק עיסעפ ,ןאמרירפ לחר ,ןאמדירפ עשטרימ

 .(עוואקאמ ןופ

 ,סטכער ןופ רע2) קענאשזאבא לאיחי טימ "דנוב" רעד — "דנוב״ה
 (הרוש רעקידנעייטש רעיד ןיא
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 טעיצאזינאגרא — תועונת

 ןיא "דנוב" ןכרוד טנדראעגנייא ,בזט־םוי־לזנילב רעטשרע׳ רעד
 עניארקוא ןיא ענעטילעג־םארגאפ יד ראפ — קסוטלופ

 אןאגאר לארשי ,קענאשזאבא לאיחי ,ןייטשרוב לבייל :טימ "דנוב"
 טראפאפאר לוולעוו שרעה ,יקסראדאלוו לאלצ



 קענאשזאבא לאיחי

 ט>>צ ו>>מ ןיא "דנוב" רעד

 ךיז טאה ,קסוטלופ ןיא "דנוב" 'ןופ טייקיטעט עלאגעל יד

 טימ ןעמאחצ גירק־טלעוו ןטשרע םעד ךאנ דלאב ןביוהעגנא

 ןיא טאה רעכלעוו ,בולק־״רעסארג" םענופ גנודנירג רעד

 יד ןשיווצ טייקיטעט עטגייווצראפ א טריפעג טייצ רענייז

 .ןסאמ־םקלאפ ןוא רעטעברא עשידיי רעקסוטלופ

 ןטייקיטעט יד ץוחא זיא ,טנאקאב זיא דימ לפיוו ףיוא

 ־טראפס ןוא ןלענאיסעפארפ ,ןשיטילאפ ,ןלערוטלוק ןפיוא

 רענעי ןיא טריפעג טאה בולק־״רעסארג" רעד םאוו ,טיבעג

 ןפיוא טעברא עטגייווצראפ א ןראוועג טריפעג ריוא — טייצ

 יד ןגראזאב :ןופ ןענאטשאב זיא סאוו ׳טיבעג ןוויטארעפאאק

 םאוו ,ןטקודארפ ןוא ןעלטימסנבעל טימ גנורעקלעפאב עמערא

 ־"רעסארג" םייב .ןעמוקאב וצ ןעוועג דעווש רעייז טלאמעד זיא

 ־סטעברא ראפ דיק־םטעברא עקיליב א ןעוועג זיא בולק

 םהרבא ,קיגלעמ בקעי :םירבח יד ךרוד טריפעגנא ,ןשטנעמ

 ־רעקעב א ןעוועג דיוא זיא׳ס .שזראקעיפ ילע ןוא רעוואסנאוו

 ־גזאר לשיפ ׳ח רעד קיטעט ןעוועג זיא׳ס ווו ,וויטארעפאאק־

 .ערעדנא ןוא םולב

 בולק־״רעסארג" םענופ טייקיטעט רעניימעגלא רעד טימ

 ׳אנילאג השמ ,יקסוואטראוו עשטיא :םירבח יד טריפעגנא ןבאה

 ,קישטנאלעש קחצי ,שטיוואמייח םייח ׳ןיבור בייל־לאומש

 ,קישטנאלעש בקעי ,קישטנאלעש חנ ׳קישטנאלעש לקצאכ

 רעד ןיא רערעל א) ןייטשניבור קעינאמ ,ןייטשניבור לוולעוו

 *אקאי השמ ,אדלאפ הירא ,ןאמפיל ר״ד ,(עיזאנמיג רעשידיי

 ,םולבנזאר לשיפ ,אזאגאר החמש ,שטיוואקסאי לדיי ׳שטיוואב

 'רעווש ׳זניא ,טראפמאל היח ,יורפ ןוא יקסנישזעשזב עיאש ר״ד

 ־נעווניא הוח ,(עיזאנמיג רעשידיי רעד ןיא קיטעט) דלאג

 עשאש ,רעוואסנאוו םהרבא ,קינלעמ בקעי ,שזאקעיפ ילע ,שזאט

 יורפ יד ,עיבארג עשטלארש ,שטיווארעבראפ םהרבא ,אקסאל

 .ערעדנא ןוא (שאלרימ :םייה רעד ןופ) לעגיפשנרוא ר״ד ןופ

 ןביוא יוו ,ןעוועג זיא בולק־רעסארג םענופ טייקיטעט יד

 עסיורג ןעמונעגמורא טאה ןוא עטגייווצראפ א ראג ,טנאמרעד

 יד ןופ טפיוהרעביא ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ ןלייט

 טעברא־םגנורעלקפיוא עלערוטלוק יד .ןסאמ עקידנטעברא

 יד ןשיווצ ׳םענראפ ןטיירב ץנאג א ןיא ןראוועג טריפעג זיא

 ןוא ןאמפיל ר״ד ןעוועג ןענעז טיבעג ןקיזאד ןפיוא עוויטקא

 .שאלרימ־לגיפשנרוא יורפ

 ךיז טאה טיבעג ןלענאיסעפארפ ןפיוא טעברא יד דיוא

 א ראפ גנוזאל יד לייוו ,טאטש ןיא ןקרעמ טזאלעג קראטש

 ןקראטש א טאהעג טייצ רענעי ןיא טאה גאט־סטעברא ןרענעלק

 ראטערקעס .גנורעקלעפאב רעקידנטעברא רעד ייב גנאלקפא

 ־ראוו עשטיא ׳ת ןעוועג זיא ןייאראפ ןלענאיסעפארפ ןופ

 .יקסוואט

 *רעד א ןראוועג טריפעג זיא טיבעג־טראפס ןפיוא ריוא

 .א״א ןייטשניבור ׳ח םענופ טריפעגנא ,טייקיטעט עשירעיצ

 טריפעגנא ןבאה טעברא רעשירעיצרעד־לערוטלוק רעד טימ

 .א״א יקסוואטראוו ,אנילאג םירבח יד

 ןלאירעטאמ עיונעג ןייק טשינ ךיא ץיזאב ןרעיודאב םוצ

 ,טייצ רענעי ןיא "דנוב" םענופ ןטייקיטעט עסיורג יד ןגעוו

 ןשיווצ ךיז ןעניפעג רוד םענעי ןופ םירבח קיבייוו רעייז לייוו

 .עקידעבעל יד

 םענופ טייקיטעט יד ריז טאה ,טסווואב יוו ,רעטעפש

 'ץופ רעניימעגלא רעד ןופ לאקאל ןיא ןגארטעגרעביא "דנוב"

 םוצ ןעגנאגעגרעביא טייצ רעד טימ זיא עכלעוו ׳קעטאילביב

 ןביוהעגנא דיז ןבאה׳ס ."עגיל־רוטלוק" ןעמאנ ןרעטנוא ,"דנוב"

 ־םקלאפ עמערא יד ןשיווצ ןטעברא־םגנורעלקפיוא עטיירב

 טימ ןוא עיצאזינאגרא רעד ןיא ןריפוצניירא ייז ידכ ,ןטכיש

 ןטנווא־לטסעק ,ןעגנוזעלראפ עטנדראעגנייא ןופ ףליה רעד

 ־ראפ וצ ןעגנולעג זדנוא זיא ןעגנולמאזראפ־רעלקפיוא ןוא

 ןלאפאלאק א ףדא עיצאזינאגרא רעד ןופ ןעייר יד ןרעסערג

 ! ! .ןפוא

 עשיטילאפ ןייא ןייק טזאלעגכרוד טשינ טאה ייטראפ יד

 ןבעל ןשידיי םעניא גנוניישרעד עכעלטפאשלעזעג רעדא

 טימ .טרפב ןדיי רעקסוטלופ יד ןופ ןבעל םעניא ןוא ללכב

 ־גיא ןיא םערא ןוא ןטייקכעלגעמ עלעירעטאמ עטצענערגאב

 ןיוש זיא׳ס יוו ,"דנוב" ןופ רעוט יד לייוו ,תוחוכ עלעוטקעלעט

 ,קלאפ ןופ ןשטנעמ־םטעברא ןעוועג ןענעז ,טנאמרעד ןביוא

 ־גאט רעייז ראפ ףמאק ןרעווש א טריפעג ןבאה עכלעוו

 ־אער וצ טבערטשעג ייטראפ יד טאה — ץנעטסיזקע רעכעלגעט
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 טייצ ןיימ ןיא "דנוב" רעד

 יד גנונעפאה טימ טליפעגנא טאה יז .ןלאעדיא עריא ןריזיל
 ןוא טנרעלעג ייז טאה !ןסאמ־סקלאפ עשידיי עטקיטייוועגנא
 קידנדעבארעד .ןבעל העסעב ,ןרענעש א וצ געוו םעד ןזיוועג
 ןבאה טייקיטעט ריא קנאד א סאג רעשידיי רעד ףיוא יורטוצ

 .ןסקאוועצ קסוטלופ ןיא ןעייר עריא ־ןיז

 ־רעטעברא עשיטסילאיצאס עשידיי א יוו ׳"דנוב" רעד
 ןייז ןופ רעטעברא ןשידיי םעד טקעוועגפיוא טאה ,ייטראפ
 זיא יוזא .םישעמ עסיורג וצ טיירגעגוצ םיא ןוא למירד ןגנאל
 יוזא ןוא טריטסיזקע טאה "דנוב" רעד ווו ,םוטעמוא ןעוועג
 ,ןעלטימ ענעדיישאב ץנאג טימ שטאכ .קסוטלופ ןיא ךיוא

 ףמאק ריא טריפעג ייטראפ יד טאה ןליוו ןקיטכעמ א טימ רעבא
 ־םגנודליבטסבלעז ץפ ףליה רעד טימ .םזיטעבאפלאנא ןטימ
 טימ ןוא ווב םוצ געוו רעד ןראוועג טנפעעגפיוא זיא ןזיירק
 ןקידנטעברא םענופ טסייג םעד ןביוהעג ןוא טקראטשעג, םעד

 .שטנעמ

 ־סוטלופ רעד טימ "דנוב" םענופ ןשינעגעגאב עטשרע יד
 ןענעז םאד .ןלאוו יד ייב ןעוועג ןענעז גנורעקלעפאב רעק
 לא םינפ ׳סעיצקא־סגנורעלקפיוא עשיטילאפ עטיירב ןעוועג
 ־עגראפ ןענעז׳ס .טייקכעלקריוו רעשיטאטש רעד טימ םינפ
 ןעיירפ ןרעטנוא ןעגניטימ ןוא לאקאל ןיא ןעגנולמאזראפ ןעמוק
 ־נעצ ןשידנוב םענופ םירבח ןופ גנוקילייטאב רעד טימ למיה
 ,םייס ןשיליופ םוצ ןלאוו יד ןופ .עשראוו ןיא טעטימאק־לארט

 יד טאה — הליהק רעשידיי רעד וצ רעדא טיאר־טאטש םוצ
 .םירבח עיינ ליפ ןעמוקעגוצ ןענעז סע ;ןסאנעג ךס א ייטראפ

 ־ערטראפ עטלייוועגסיוא עריא טאהעג טאה "דנוב" רעד
 (רעדיינש א) ןאשטאב קחצי םירבח יד ,טארטאטש ןיא רעט

 טקידייטראפ ןבאה עכלעוו ׳(רעטסוש א) ינצאמ לוולעוו ןוא
 ־לעפאב רעמערא לעיצעפס ןוא רעשידיי רעד ןופ ןסערעטניא יד
 ןראוועג טלייוועגסיוא זיא 1939 ראי ןיא) קסוטלופ ןיא גנורעק

 .(שטיוועקטונ ׳ח "דנוב" ןופ ןאמטאר םלא

 רעד טאה ןלאוו יד ייב זיולב טשינ זא ,ןבעגוצ זומ׳מ
 ץנאג א ריוא ראנ ,טעברא־סגנורעלקפיוא ןייז טריפעג "דנוב"
 טנדראעגנייא טאטש ןיא טפא רעייז ןענעז קעווצ םעד וצ .ראי
 עשידנוב עטנאקאב ןופ ןעגנוזעלראפ ןוא ןטארעפער ןראוועג
 ,ןייטשלקניפ אעל ,טאפ בקעי ,בראפלמיה ,ךילרע : יוו רעוט
 ־וצ ןעמוקראפ דיוא ןגעלפ׳ס .א״א שטיווארעסייא ׳םיובלגיז
 .ךעלטעטש עקידתונכש יד ןופ םירבח טימ ןעגנופערטנעמאז

 ־יראה יד ןרעטיירבסיוא ןעמונעג ךיז ןבאה טייצ רעד טימ
 ־טיונ יד .קסוטלופ ןוא טייקיטעט רעשידנוב רעד ראפ ןטנאז
 טייקפייר יד ןוא תוחוכ עגנוי ןופ םארטשוצ א ראפ טייקידנעוו
 רעטעברא עשידיי עגנוי ראפ םייה א ןפאש וצ קנאדעג םענופ
 ־סילאיצאס א ןיא ריז ןקיטיינ עכלעוו ,רעדניק־רעטעברא ןוא

 ןופ גנודנירג רעד ןופ הביס יד ןעוועג זיא — גנויצרעד רעשיט
 רעד ןשיווצ ."טפנוקוצ" דנוב־טנגוי" עיצאזינאגרא רעד
 לאוי םירבח יד ןעוועג ןענעז עכעלטנגוי עפורג רעטשרע
 ךרוד ןעמוקעג זיא רעכלעוו) יקסראדאלוו לאלצ ,קענאשזאבא
 ןופ ךאנ רבח־ייטראפ א ,יקסראדאלוו לטאמ רעדורב ןייז
 ךיז טאה דלאב .תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא (רעירפ
 עיינ ןעיצוצניירא ,עיצקא־סגנוריברעוו עטיירב א ןביוהעגנא
 .עיצאזינאגרא רעכעלטנגוי רעקיזאד רעד ןיא םירבח עגנוי

 ךעלגניי־רעטיעברא :עראבטכורפ א ןעוועג זיא טעברא רעזדנוא
 ןענעז טאטש ןיא ןטכיש עשידיי עטסמערא יד ןופ דעלדיימ ןוא
 ־רעד וצ ,ןעוועג זיא הדובע עטשרע יד .ןעמוקעג זדנוא וצ
 ־סיוא ןוא גראווגנוי־רעטעברא םעד "טכיל" לסיב א ןעגנאל
 ? םע ןעמ טכאמ יוו .םזיטעבאפלאנא םעד ייז ייב ןעלצראוווצ

 ראפ טיירגעגוצ ןעוועג טשינ ןענעז רערעל ןוא ןגאגאדעפ ןייק
 ןשינעטנעק ענעדיישאב רעייז ןוא ןליוו ןטוג טימ םירבח׳ .םעד
 ןוא ןביירש ןוא ןענעייל טנרעלעג טאה׳מ .ןאטעג םע ןבאה
 ־עג טנרעלעג טאה׳מ ווו ,ןזיירק ןראוועג ןפאשעג ןענעז דיוא
 רעשידיי ןוא רעניימעגלא רעד ןופ ןוא םזילאיצאס ןופ עטכיש
 טריפעגנא ןבאה ןזיירק עקיזאד יד טימ .גנוגעוואב־רעטעברא
 ־לקניפ עקסאנ ,ינצאמ לוולעוו ,רעקינשזעשז קחצי םירבח יד
 ,ראכ א ןפאשעג ־ןיז טאה׳ס .א״א קישטראוועג עלייב ,ןייטש

 ןעגניז טנרעלעג טאהדב ווו ,ןייטשלקניפ ׳ח ןופ טריפעגנא
 טנדראעגנייא ןוא רעדיל־םקלאפ ןוא־רעטעברא ענעדישראפ

 .סעיזערפמיא־סגנולייווראפ ענעדישראפ טייצ וצ טייצ ןופ

 רעסערג לאמא םאוו זיא עכעלטנגוי יד ןופ םארטשוצ רעד
 ןענופעג אד טאה ןטכיש עמערא יד ןופ טנגוי יד לייוו ׳ןראוועג
 טייקכעלצונ ריא טליפרעד טאה יז .ץלאטש ריא ןוא ץאלפ ריא
 ־נימ םעד טלצראוועגסיוא טאה עכלעוו ,עיצאזינאגרא ןא ןיא
 רעמערא םלא רעדניק־רעטעברא יד ןופ ליפעג טייקיטרעוורעד
 טימ טקוקעג קידנעטש טאה׳מ ןכלעוו ףיוא ,טאטש ןיא טכיש

 ...לוטיב םעניילק ןייק טשינ

 ־רעד רעשיזיפ רעד ראפ ןראוועג טגראזעג ריוא זיא׳ס
 עיצקעס־טראפס א ןפאשעג ךיז טאה םע .טנגוי רעד ןופ גנויצ
 ,שארב ןאק חנ ׳ח ןטימ "ןרעטשנעגראמ" ןעמאנ ןרעטנוא

 .רעבאהביל־טראפס רעסיורג א ןעוועג בגא זיא רעכלעוו

 א ןריפוצסיוא ןביוהעגנא טייצ רעד טימ טאה טנגוי יד
 ןוויטקא ןא ןעמונעג .ייטראפ רעד ראפ ןטעברא עקיטכיוו דס
 ןוא ןעגנומענרעטנוא ,ןעגנוריזינאגרא יילרעלא ןיא לייטוא
 יוו ןלאוו־טאטש רעדא־םייס יד ייב :ןעגנוניישרעד־ייטראפ
 יד ןכוזאב וצ קיטיונ ןעוועג זיא׳ס ווו ,עיצאטיגא רעד ייב
 עטנדראעגנייא יד ייב ־רעניווונייא רעקסוטלופ יד ןופ ןעמייה
 ־ראפ םייב :טפאשלעזעג־״עגיל־רוטלוק״ רעד ןופ געט־למילב
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 קענאשזאבא ויאיחי

 ־ראפ םייב ;״טפנוקוצ דנוב טנגוי״ ןאגרא־טנגוי ריא ןטיירפש

 החפשמה תגאד בילוצ ןבאה עכלעוו ׳םירבח ערעטלע ןטערכ

 — וויטקא יוזא ןייז טנאקעג טשינ תוביס ערעדנא רעדא

 ןייז טימ רבח רעגנוי רעד טנכייצעגסיוא ךיז טאה םוטעמיא

 .טעטיוויטקא ןוא עיגרענע ,תוריסמ

 ןעגנובעלרעביא יד ןעוועג ןענעז סיורג־ךעלביירשאבמוא

 ־נעמאזוצ יד .ןטעבראטימ עשיייטראפ עריא ייב טנגוי רעד ןופ

 עקימורא יד ןופ סעיצאזינאגרא־טנגוי יד טימ ןעגנופערט

 ־זוטנע רועיש א ןא ןפורסיורא ןגעלפ ךעלטעטש עקידתונכש

 םע ןעוו ,ויוש טסעומש רעוו .עכעלטנגוי ערעזדנוא ייב םזאי

 רעד ןופ ילפנעמאזוצ־דנאל רעטשרע רעד ןעמוקעגרעטנוא זיא

 טיירגעג וצרעד ךיז טאה׳מ .ןליופ ןיא "טפנוקוצ" דניב טנגוי

 ־ניירא ךיז טאה םאוו ׳שינעעשעג שילרעטסיוא ןא וצ יוו

 רעד !שטנעמ־טעברא ןגנוי םעד ןופ ןבעל םעניא טבוטמויעג

 טאטש־ץנעדיזער רעשיליופ רעד ןיא ,לאמ ןטשרע םוצ ,ךוזאב

 יד .וו״אא וו״אא ןעמוקעגראפ זיא ילפ רעד ווו ,עשראוו

 ,טייקנגאלשעגרעדינ ןוא טיונ ׳טייקידעכאוו עיורג עקידרדסכ

 ןא ׳ןכעלטנגוי־סקלאפ םעד טמעלקעג טנייה זיב ןבאה םאוו

 רעד ןיא ןדנווושראפ ןענעז — גאזוצ ןוא דיירפ ןפארט א

 יד !טקעלפטנא דיז טאה ןבעל יינ א .טעברא רעשיייטראפ

 ייס ,סאג ןיא ייס ןטעברא עבעלטנגוי עטגייווצראפ־טיירב

 ןריצאפש עיירפ יד ;עיצאזינאגרא רעד ןופ תומא ׳ד יד ןיא

 ־טנגוי ווו ,ןטנווא־רעמוז יד ןיא קירב רעשיטאטש רעד רעביא

 ־פיונוצ דיז ןגעלפ סעיצאזינאגרא ענעדישראפ ןופ סעפורג

 ־רעביא ןלעוו רערעדנא רעד טגעלפ עפורג רעדעי ןוא ןפערט

 — רעדיל־ייטראפ עשיפיצעפס ןוא ןעגנאזעג עדיא טימ ןגייטש

 רעלאסאלאק רעד ףיוא ןגאז תודע טנאקעג טאה ץלא סאד

 יד .ןכעלטנגוי םעד ןופ םענאב ןוא טסייג םעניא גנורעדנע

 רעד טימ ןענעז ךעלדיימ ןוא ךעלגניי עקידכעבענ עקידרעירפ

 ןעמונעג ןוא ייטראפ רעד ןיא רעוט עוויטקא ןראוועג טייצ

 ןוא רעכעלטפאשלעזעג ןופ לוע םעד דיז ףיוא ץלאטש טימ

 •טעברא רעלענעיצאזינאגרא

 רעד רעביא רעבירא ןענעז ןראי ערעווש ךס א ךיוא

 ןטלאהרעד וצ ןעמוקעגנא זדנוא זיא טכייל טשינ .ייטראפ

 עכאווש ערעזדנוא בילוצ ,עיצאזינאגרא רעד ןופ לאקאל םעד

 ןופ גנוציטשרעטנוא םוש א ןא ,ןטייקכעלגעמ עלעיצנאניפ

 ןבאגסיוא־ייטראפ יד ןענעז ;עיצוטיטסניא זיא םע רעכלעוו

 םירבח יד םאוו ,סנשארג־רעטעברא יד ץפ ןראוועג טקעדעג

 טאה׳מ זא ןפארטעג טאה לאמנייא טשינ .טלאצעגנייא ןבאה

 ןגעלפ ןעגנולמאזראפ יד ןוא טפיל עשירטקעלע סאד ןסאלשעג

 ןבאה לאמנייא טשינ ןוא ;לטכיל ענבלח א ייב ןרעוו טריפעג

 ןעוועג טשינ זיא׳ס לייוו ,ןזאלראפ לאקאל םעד טזומעג רימ

 טיירדעגמורא דיז גנאל ןטאנאמ ;טלעג־הריד ןייק ןלאצאב וצ

 ןיא ןטייקיטעט־עיצאזינאגרא יד טריפעג ןוא םאג רעד ףיוא

 רעקיזאד רעד ייב .םירבח ערעזדנוא ןופ רעביטש עטאווירפ יד

 ־נעווניא הוח עטרבח יד ןענאמרעד וצ יאדכ זיא טייהנגעלעג

 זיוה ריא טעמדיוועג לאמ רעקילייצמוא טאה עכלעוו ׳שזראט

 ןוא ןליוו ןקראטש םעד קנאד א ראב .ןטייקיטעט ערעזדנוא ראפ

 ךיוא ןוא ייטראפ רעד וצ םירבח ערעזדנוא ןופ עביל עסיורג

 ־ראפ רעווש ןוא עטראפשעגפא ערעייז ןופ ףליח רעד טימ

 א ןעגניד וצ ןעוועג חוכב רימ ןענעז םנשארג עטעוועראה

 .םייה־ייטראפ א ייז ראפ ןענעפע וצ קירוצ ןוא לאקאל ןטייווצ

 יד ןיא ןריפ םירבח יד ןגעלפ ןטעברא עלענאיצאזינאגרא יד

 ערעייז ייב טקיטפעשאב ןייז גאט ןצנאג א דאנ ,ןטנווא

 ןייק טאהעג טשינ ןבאה םעיצאזינאגרא יד .ןכאפ־סטעברא

 קיליוויירפ טאה רענייא רעדעי .ןראטקורטסגיא עטלאצעג

 טעברא־ייטראפ יד זיא לאמטפא .בוח ןשיייטראפ ןייז טליפרעד

 ןראפ געט־םטעברא ןופ טסולראפ א טימ ןדנובראפ ןעוועג

 .רבח

 ןכאמ וצ טמיטשאב טאה "טפנוקוצ דנוב טנגוי" יד ןעוו

 טימ .ןטפאהעגסיוא ןיילא יז ןטסיטפנוקוצ יד ןבאה ׳ןאפ א

 ןבאה טייקילייה א וצ יוו ליפעג א טימ ןוא רעטיצ ןקידיירפ

 זיא ןאפ יד זא ןוא .טראוו םעדעי ,תוא רעדעי טיינעגסיוא ייז

 ־עג רעכעלטנגוי רעדעי טאה ,טליהטנא ןוא קיטראפ ןראוועג

 םיא טכאמ סאוו ,דאז אזא םעפע ןעמוקאב טאה רע זא ,טליפ

 ׳רערעסעב א ראפ ןביולג ןייז ןיא רעטסעפ ןוא רערעביז

 .טלעוו רעכעלשטנעמ ןוא רערענעש

 רעד ןופ געט־עסערפ יד ןסעגראפ וצ טשינ ךיוא זיא סע

 ,"דנוב" ןופ ןאגרא־ייטראפ רעכעלגעט רעד ,"גנוטייצסקלאפ"

 ,םירבח ערעטלע יד טימ ןעמאזוצ ׳ןטסידנוב עגנוי יד ןעוו

 טימ ןסאג רעקסוטלופ יד רעביא טזאלעגסיורא ךיז ןבאה

 טשינ טעמכ זיא׳ס זא יוזא ׳םערא ןרעטנוא ןעגנוטייצ קעפ

 ־םקלאפ רעדא רעטעברא ןא ןופ בוטש ןייא ןייק ןעוועג

 .ןעגנאגרעד ןבאה טשינ לאז "גנוטייצסקלאפ" יד ווו ,שטנעמ

 טשינ טאה ןזיירק־רעטעברא רעקסוטלופ יד ןופ רעוו ןוא

 ־אשזאבא עלעדנעמ ,טסידנוב ןכעלטנגוי ןוויטקא םעד טנעקעג

 םעד ןקנאשעגקעווא ןבעל גנוי ץנאג ןייז טאה רעכלעוו ,קינ

 ךיז טאה רעכלעוו •׳ קנאדעג ןשיטסילאיצאס ןייז ןוא "דנוב"

 טראוו עשיטסילאיצאס־שידנוב סאד יוו קידנקוקוצ ,טיירפעג

 עקאט זיא ץא ןםאמסקלאפ עשידיי רעקסוטלופ יד וצ טמוק

 ־ראפ לאצ רעטסעדג רעד ןופ רעלגאלש רעד ןעוועג קידנעטש

 ןעמוקעגמוא) טאטש רעזדנוא ןיא ןעגנוטייצסקלאפ עטיירפש

 םעפעטס יד ןיא ,1942 ראי ןיא ,גנופעשרעד ןוא רעגנדד ץפ

 םזאיזוטנע רעבלעז רעד .(ןאטסיקעבזוא ןשיטעיוואס םענופ
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 טייצ ןיימ ןיא "דנוב" רעד

 ־אגסיוא עשירארעטיל יד ןטיירפשראפ םייב ןעוועג דיוא זיא

 טסניק ,רוטארעטיל ראפ טפירשנכאוו" :יוו "דנוב" ןופ םעב

 רעשיליופ רעד ןיא ןלאנרושז ךיוא יוו ,"םיוראפ" ׳"רוטלוק ןוא

 .א״א "שעשזדאלמ אנלאוו ,"אנשטסילאיצאס לשיפ" :ךארפש

 .דניקסיז לארשי ׳ח ןעוועג זיא טנאיסימאק־עסערפ רעד

 עיצאזינאגרא־״טפנוקוצ" רעד טימ ןעמאזוצ "דנוב" רעד

 ־רעטעברא יד ראפ םייה א ןפאש ןגעוו טגראזעג דיוא ןבאה

 *ינאגרא־רעדניק יד ןראוועג טעדנירגעג זיא׳ס ןוא ,רעדניק

 סעמעוו ,(דנאבראפ רעדניק רעשיטסילאיצאס) "ףיקס" :עיצאז

 רעדניק־רעטעברא ןעיצניירא ןופ ןענאטשאב זיא׳ס טייקיטעט

 .גנויצרעד עשיטסילאיצאס, א ייז ןבעג ןוא ןעייר עריא ןיא

 ראפ ןסרוק־טנווא רעדניק יד ראפ ןראוועג ןפאשעג ןענעז׳ס

 טפאשביל א ייז ןיא קידנצנאלפנייא ׳שידיי ןביירש ןוא ןענעייל

 ןענעז׳ס .טעברא וצ ןוא םזילאיצאס םוצ ,קלאפ ןשידיי םוצ

 ןיא ןריצאפש ןוא ןגולפסיוא עטפא ןראוועג טנדראעגנייא

 רעד ןיא ןראוועג רעדעי זיא טפאכראפ .דלעפ ןיא ןוא דלאוו

 .סעקטסיפיקס ןוא ןטסיפיקס עשירעפיטש יד ןופ טפאשלעזעג

 ןענעז רימ" :ןעגניז ייז קידנרעה ,ןראוועג ןעמ זיא רעגנוי

 וויטקעלאק ןיא ןגעלפ ייז ןעוו רעדא .""ןייש זיא םאד ןוא גנוי

 רעניילק" רעד ןופ ןעגנולייצרעד־רעדגיק ענעדישראפ ןענעייל

 ייז .קיטיירפ ןדעי ןעניישרעד טגעלפ םאוו ׳"גנוטייצסקלאפ

 ־םקלאפ" יד ןטיירפשראפ ןיא ןקילייטאב ךיז ךיוא ןגעלפ

 ןבאה ןטסיפיקס ערעטלע יד .געט־עסערפ יד ןיא "גנוטייצ

 .יאמ ןט־1 ןופ םעיצארטסנאמעד יד ןיא ןעמונעג לייטנא ךיוא

 זומ עיצאזינאגרא־רעדניק רעקיזאד רעד ןופ ביירש ךיא ןעוו

 עמערא רעייז ןופ רעדניק עטבאגאב ייווצ יד ןענאמרעד דיא

 ־יקס יד ןוא שטיוועקייש עשטבייל טסיפיקס םעד ׳ןעמייה

 טנכייצעגסיוא רעדנוזאב דיז ןבאה עכלעוו ,אגיפ הנח ןיטסיפ

 רעכיז ןטלאוו ייז .עיצאזינאגרא רעד ראפ ןטעברא ערעייז טימ

 רעשידיי רעד ראפ רעוט עקיטפיט ןופ הגרדמ א וצ ןעגנאגרעד

 ןבאה "ףיקס" ןופ טייקיטעט רעד טימ .טפאשלעזעג־דעטעברא

 ,!?ינלעמ ןימינב ,קענאשזאבא עלעדנעמ םירבח יד טריפעגנא

 .דנא ןוא שטיוואנאמלעז עיגעה ,ןאשטאב אשאמ

 קחצי ׳ח ןענאמרעד וצ אד ןייז טביולרעד רימ לאז

 ־ראפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטעברא ןכעלטנגוי א ׳רעטפעש

 םענופ ךורבסיוא םוצ זיב "טפנוקוצ דנוב טנגוי" ןופ רעציז

 רעייז ןופ לגניי רעטעברא ןא ןעוועג זיא רע .גירק־טלעוו ןט*2

 ־אגרא רעד ןיא ןטערטעגניירא זיא רע ןעוו .םייח עמערא ןא

 .גנודליב זיא סע רעכלעוו ןופ טייוו ןעוועג רע זיא עיצאזינ

 א וצ ןעגנאגרעד זיא ןוא וויטקא האוועג טייצ רעד טימ

 ןוא ךוב םוצ געוו רעד ןכלעוו ראפ ,רעריפנא ןא ןופ הגרדמ

 ־טימ ןבאה םיא טימ ןעמאזוצ .ןפא ןעוועג זיא טפירש םוצ

 ןוא לעפראנק עקלואש ,קינלעמ ןימינב םירבח יד טעבראעג

 .ערעדנא

 רעד טימ זיא טפאשרעטעברא רעקסוטלופ רעד ייב ןעוו

 עלענאיסעפארפ ןפאש וצ קנאדעג רעד ןראוועג ףייר טייצ

 יד ןריזינאגרא ןטשרע םוצ ןביוהעגנא ךיז ןבאה ׳ןענייאראפ

 ןעוועג טאטש ןיא זיא דאפ סאד לייוו ,רעטעברא־ראילאטס

 יד הנא ןוא רעטעברא־רעדיינש :ךאנרעד .טגייווצראפ רעייז

 ־ריזיגאגרא יד ןיא ןטערטראפ ןעוועג ןענעז "דנוב" ןופ םירבח

 ןוא ןריזינאגרא םייב טקילייטאב וויטקא ךיז ןוא םעפורג

 ־אילאטס יד ייב .טייקיטעטי רעלענאיסעפארפ רעד טימ ןריפנא

 רעביירש רעד .אזאגאר לארשי ׳ח רעד קיטעט ןעוועג זיא םער

 עקיטעט ןוא ןראטאזינאגרא יד ןופ ןעוועג זיא תורוש יד ןופ

 ־קעס רעבעלטראווטגאראפ ןייז ךיוא ןוא ןייאראפ־דיילקאב ןופ

 רעלקומש־ןוא רעדיילק־ןעמאד יד ןיא קיטעט דיוא יוו ,ראטער

 ־עברא־רעגערט א) ינלאדאנ השמ ׳ח ןטימ ןעמאזוצ .סעיצקעס

 רעד .ןייאראפ־רעגערט ןטימ טריפעגנא ןוא טריזינאגרא (רעט

 .םרעקעב יד ייב קיטעט ןעוועג זיא שטיוואלאי לדוי טסידנוב

 ןיא ןסעגראפ טשינ ךיוא טאה קסוטלופ ןיא "דנוב" רעד

 רעמ ןעוועג זיא קסוטלופ .סעקינפולאכ ןוא רעקרעווטנאה יד

 ןענעז עבלעוו ,עירטסודניא ןופ יוו ןכאפ עשידיי ןופ טאטש א

 ־לטיה ,יירעלאטס ,יירעדיינש ,יירעטסוש ןופ ןענאטשאב

 ןענעז ןטאטשראוו עסיורג ןייק .ג״דא יירעדימש ,יירעכאמ

 ןטסרעמ םוצ ןענעז רעבעג־סטעברא יד .אצמנב ןעוועג טשינ

 ןענעז עכלעוו ׳סעקינפולאכ ןוא רעקרעוו־טנאה ןופ ןענאטשאב

 ענעגייא ערעייז טאהעג ןבאה ןוא רעטעברא ןעוועג ךיוא ןיילא

 ־ינאגרא "דנוב" רעד טאה■ טנעמעלע םעד ריוא .ןעמעלבארפ

 ־נא ,ןייאראפ־רעקרעווטנאה ןשיטסילאיצאס א ןפאשעג ,טריז

 עקסאנ ,ןהאק לוולעוו ,ןאשטאב קחצי םירבח יד ךרוד טריפעג

 .דניקסיז עשטרעב ןוא קערוגא ,ינצאמ לוולעוו ,ןייטשלעקניפ

 ־טנאה יד ראפ עסאק־ייל א ןראוועג טעדנירגעג ךיוא זיא׳ס

 ׳ח םעד אד ןענאמרעד וצ זיא םע .סעקינפולאכ ןוא רעקרעוו

 ־ימאק־ףילער רעקסוטלופ םעד ןופ רעריפ םעד ,יקסוואטראוו

 ריוא ןפורעגפא וויטיזאפ ךיז טאה רעכלעוו ,עקירעמא ןיא טעט

 .עסאק־ייל רעד ןופ גנודנירג רעד ןגעוו גנודנעוו רעזדנוא

 עשטאב ׳ח רעד ןענאטשעגוצ ךיוא זיא טעברא רעקיזאד רעד וצ

 ךיז טאה רעכלעוו ,(ןלוש "ענכעשוואפ" יד ןופ רערעל א) גניר

 ןעוועג ןוא טעברא רעכעלטפאשלעזעג טימ ןעמונראפ ךיוא

 זיא גירק םעד ןופ ךורבסיוא ןזיב .גנוגעוואב רעד ןיא וויטקא

 ~נאק ןקידרדסכ א ןיא ןייטש וצ םיא טימ ןעמוקעגסיוא רימ

 ,ןלאוו־טארטאטש עטצעל יד ייב טעבראעג םיא טימ ,טקאט

 *ראפ ןיא ןעגנולמאזראפ־לאוו יד ףיוא ןטערטעגסיורא ןעמאזוצ

 רעשיטאטש רעד ןיא יוו) טאטש רעד ןופ תומוקמ ענעדיש
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 טייצ ןיימ ןיא "דנוב" רעד

 *םיונוצ ךיז ןענעז ןדיי ווו ,ךעלביטש־םידיסח יד ןיא ,לוש

 טאר־טאטש עקיזאד יד ייב .(א״א ןענעוואד םוצ ןעמוקעג

 רעד ׳טנאמדעד ןביוא יוו ,ןראוועג טלייוועגסיוא ןיא ןלארו

 רעד זיא םינמיס עלא טיול .ןאמטאר םלא שטיוועקטונ ׳ת

 .ןרעגאל עשיטעיוואס יד ןיא ןעמוקעגמוא גניר ׳ח

 ־.פא1פ יד ןיא רעטעברא רעקסוטלופ יד ןריזינאגרא סאד

 לייוו ,ןכאז עטכייל יד ןופ ןעוועג טשינ ראג זיא ןענייאראפ

 טגיווועגפא ןעוועג ויוש ןענעז רעבעג־סטעברא רעקסוטלופ יד

 ־רעד .ןענייאראפ־.פארפ ןופ רעטעברא עטריזינאגרא ןטלאה ןופ

 גנוגעקרענא ראפ ףמאק רעקראטש א טריפעג דיז טאה ראפ

 ־ראפ ןעוועג זיא םאד ןוא ןענייאראפ־פארפ עקיזאד יד ןופ

 ןגעלפ סאוו ,ןקיירטש עניילק יד ץארט .ןקיירטש טימ ןדנוב

 ןענעז ,ןטקילפנאק־סטעברא ענעדישראפ בילוצ ןכערבסיוא

 ןגעלפ סע עכלעוו טימ ,ןקיירטיש עניימעגלא ןעמוקעגראפ ךיוא

 םע .ןגייווצ ערעדנא ןופ רעטעברא ריוא ןריזיראדילאס ךיז

 יד טימ קיירטש־טעטיראדילאס םעד.ןענאמרעד וצ טרעוו זיא

 טאטש ןופ רעטעברא עלא יוו ׳ךאפ־יוב ןופ רעטעברא עשיליופ

 ןיא ןראוועג טלדנאווראפ וליפא זיא רע ןוא טקיירטשעג ןבאה

 ־םיוא ןא ןיא יוו ןעזעגסיוא טאה טאטש יד .קיירטש־רעגנוה א

 טרילארטאפ טאה םאוו ,ייצילאפ רעד בילוצ ,דנאטשוצ־םאנ

 עבלעזא ייב זא ׳ךעלדנעטשראפטסבלעז .ןסאג יד רעביא

 טסערא רעסיורג א .ןטסערא ןעמוקעגראפ ךיוא ןענעז םעיצקא

 — רעטעברא־רעדיינש יד ןופ קיירטש טייב ןעמוקעגראפ זיא

 זיא לאקאל רעד .לאקאל ןשידנוב ןיא גנולמאזראפ א ייב

 ־גקיירטש עלא ןוא ייצילאפ רעד ןופ ןראוועג טלגנירעגמורא

 ןסאג יד רעביא ןריפ םאד .ןראוועג טריטסערא ןענעז עקיד

 טכאמעג טאה ,ייצילאפ טימ רעטעברא עשידיי לאצ עסיורג אזא

 .םשור ןסיורג א טאטש ןיא ןאד

 ־נאק ןיא ןענאטשעג ךיוא זיא קסוטלופ ןיא "דנוב" רעד

 ייטראפ־רעטעברא רעשיטסילאיצאס־שיליופ רעד טימ טקאט

 ־ראפ רעביא ןעגנוטאראב ןריפ ןעמאזוצ ןגעלפ ןוא .ם.פ.פ

 םוצ סעיצקא־לאוו עמאזניימעג יוו ןגארפ עשיטילאפ ענעדיש

 עקיטביוו ערעדנא ןוא ןעגנורעייפ־יאמ עטשרע ,םייס ןשילופ

 ־גאט רעקידתופתושב א ףיוא ןענאטשעג ןענעז עכלעוו ,םינינע

 .גנונעדרא

 ייב קיטעט ןעוועג דיוא ןענעז םירבח עשידנוב ערעזדנוא

 ־למאז :יוו סעיצקא־טאטש עשידיי־ןיימעגלא ענעדישראפ

 םעיצקא ,ןלוש־םקלאפ עכעלטלעוו עשידיי יד ראפ םעיצקא

 .א״א (טוטיטסניא רעכעלטפאשנסיוו רעשידיי) א״וויי ןראפ

 ןביוהעגנא גירק ןראפ טראה טאה עכלעוו ,"טרא" .זעג יד דיוא

 םעד דרוד ןטערטראפ ןעוועג זיא קסוטלופ ןיא טייקיטעט ריא

 .זיירק־םארד ןשיטאטש םעד ןיא דיוא .ןייטשלקניפ עקסאנ ׳ח

 ־ראפ ןעוועג ןענעז ,ןראי ךס א קיטעט ןעוועג זיא רעבלעוו

 ־לקניפ עקסאנ ,שזאנילמ יול ,אדלאפ השמ םירבח יד ןטערט

 טימ ןעמאחצ הנא ןוא שזאנירטיצ המלש ,אקסאל עשאש ׳ןייטש

 דצ עלא ןראוועג טפאמעג ךיוא ןענעז ןויצ־ילעופ עקניל יד

 ןופ גנולייטפא ןא יוו םייה־רעדניק א ןענעפע וצ ןעגנוטיירג

 .ןלוש עכעלטלעוו עשידיי יד

 ־טשינוצ טאה גירק טלעוו ןטייווצ םענופ ךורבסיוא רעד

 ־ראפ וצ) טפאשלעזעג־ז״אט א ןדנירג וצ ןאלפ םעד טכאמעג

 רעלופאפ רעייז ןעוועג סנטצעל זיא םאוו ,(טנוזעג סאד ןטיה

 ערעדנא ךאנ טימ ןעמאזוצ ךיז ןבאה ןטסידנוב יד .ןלדפ ןיא

 טימ ןעגנוציז םגנודנירג עטשרע יד ןיא טקילייטאב םירבח

 ,קאבמאט ר״ד :יוו וצרעד ןענאזרעפ ענעפוראב לעיצעפס יד

 /דנא ןוא שטיוועיגסינ ר״ד ,יקסנישזעשזב ר״ד

 עלא ףיוא זא ,ןענאמרעד דיא ליוו טייהנגעלעג רעד ייב

 ןוא יקסנישעשזב םירוטקאד יד וצ ןעגנודנעוו ערעזדנוא

 ןגעלפ — םעיצקא עשיייטראפ ענעדישראפ ןגעוו ,קאבמאט

 שינעדנעטשראפ ליפ טימ ןוא םעראוו קידנעטש ךיז ייז

 .ןפורפא

 ראפ ןראי עטצעל יד ןופ עיצארטסנאמעד־יאמ־עטשרע יד

 עשיליופ יד טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגראפ ןענעז ׳גירק םעד

 יד ץארט ,טנאזאפמיא רעייז ןעוועג ןענעז מא רעטעברא

 ידכ ,ןאטעג ץלא ןבאה עבלעוו ,ייצילאפ רעד ןופ סעיסערפער

 ־נאמעד יד ןיא דיז ןלאז ייז ,רעטעברא עשידיי יד ןקערשוצפא

 טשינ ןבאה םעיסערפער יד זא .ןקילייטאב טשינ םעיצארטס

 ,טרירטסנאמעד ראד ןבאה רעטעברא עשידיי יד ןוא ןפלאהעג

 עכלעוו ,ןטסיטפנוקוצ יד ןיא ןייז םקונ דיז ייצילאפ יד טגעלפ

 ־טוג רעד .טקילייטאב םעיצארטסנאמעד יד ןיא דיז ןבאה

 םעד טימ עווילש טנאדנעמאק־ייצילאפ רעשיטניה רעטנאקאב

 ןופ ןעייר יד ןבעל ןייג ןגעלפ יקסוואקילומש טנעגא־ייצילאפ

 ־גאמעד יד דאנ ךיילג זא ,ןעארד ייז ןוא ןטסיטפנוקוצ יד

 טימ דיז טעוו׳מ זא ץא ןרעוו טריטסערא ייז ןלעוו םעיצארטס

 ־פא טשינ דיז ןבאה ןטסיטפנוקוצ יד .וו״זאא ןענעכערפא ייז

 ןגעק ןעגנוזאל יד ןפראוועג תובהלתה טימ ןוא ןקארשעג

 רעדעי .םזילאיצאס ןוא טייהיירפ ראפ ׳עיצקאער ןוא םזישאפ

 גניטימ ןסיתג א טימ ןקידנע דיז טגעלפ עיצארטסנאמעד

 םעדער טימ ןטערטעגפיוא ןענעז׳ס ווו ,קראמ ןשיטאטש םעניא

 ערעדנא ןופ ךיוא ןוא רעטעברא עשיליופ ןוא עשידיי עקיטרא

 ־רעביא ןבאה ןעגניטימ יד ןוא סעיצארטסנאמעד יד .טעטש

 א .גנורעקלעפאב רעד ףיוא םשור ןרעיוהעגמוא ןא טזאלעג

 םעיסוקסיד ןייגנא ןזיירק־רעטעברא יד ןיא ןגעלפ טייצ עגנאל

 .ןעגנורעייפ־יאמ עטשרע עטנאזאפמיא יד ןופ גנאג העביא

 ןראפ ןראי עטצעל יד ןיא ןליופ ןיא עגאל עשיטילאפ יד
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 טייצ ןיימ ןיא "דנוב" רעד

 ־גקירדרעד לאמא טאוו האוועג זיא גירק םענופ דורבסיוא

 טפול יד .פאק ריא ןביוהעגפיוא טאמ עיצקאער יל .רעקיד

 ןבאה עכלעוו ,ןטנעגא־רעלטיה .רעוולופ טימ טקעמשעג טאה

 ןשהבולמ־שיליופ ןופ תומוקמ עלא ןיא טעמב ןענופעג ךיז

 עטגייווצראפ א טריפעג ןבאה ,ןבעל ןכעלטפאשטריוו ןוא

 ןטסערג םעד טפאבעגמורא טאה םזיטימעסיטנא רעד .טעברא

 ־רעביא עשינאגילוכ יד .גנורעקלעפאב רעשיליופ רעד ןופ לייט

 ־גאט א ןראוועג ןענעז גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ףיוא ןלאפ

 טימ טיילגאב ,ןדיי ןגעק םעצעה יד .גנוניישרעד עכעלגעט

 היי א ייב הינק רעדעי ןדיימסיוא ןוא טאקיאב ןופ ןעגנוזאל

 רעשיליופ רעד ןופ רשכה ןלעיציפא ןא טימ ןעמוקעג ןענעז

 ןשיליופ םענופ "םעשווא" רעטנאקאב־טוג רעד .גנוריגער

 דנארא ןקלאוו רערעווש א יוו ךיז טאה ׳רעטסיגימ רעימערפ

 ןפאשעג ךיז ןבאה םע •םוטגדיי ןשיליופ םעד רעביא טזאלעג

 עטקיטסעפעגוצ ,סנקעטש טימ םענאגילוכ עשיליופ ץפ סעפורג

 ־רעביא ערעייז טכאמעג דאנרעיוזא ןוא ךעלרעטעמ־ריזאר טימ

 עשידיי יד ייב טלעטשעג דיז ןבאה ייז .ןדיי ףיוא ןלאפ

 ־טטירק ןייק טזאלעגניירא טשינ ןוא ךעלמערק ןוא ןטפעשעג

 ־ראפ .םעקינטעקיפ עטנאקאב קירעיורט יוזא יד — ,הנוק ןנעל

 רעזדגוא ןטימעגסיוא טשינ ךיוא טאה סאד זא ,ךיז טייטש

 ערעייז טימ םענאגילוכ יד ןזיוואב דיז ןבאה אד ריוא ׳טאטש

 ןלאפרעביא טכאמעג ןוא ןטפעשעג עשידיי יד ייב םנקעטש

 םאוו ,טסירק ןדעי תוירזכא רערעדנוזאב א טימ טגלאפראפ ןוא

 ־רעטיניה םארק רעשידיי א ןיא טפאבעגניירא הבינגב ךיז טאה

 ־ארפ יד טימ ןעייטראפ עשיטילאפ יד ןבאה אד ןוא .ץבעלייוו

 ־אגרא זיא׳ס .ןגאז וצ טאוו טאהעג ןענייאראפ עלענאיסעפ

 עשיליופ ןוא עשידיי ןופ ץוש־טסבלעז א חאוועג טריזינ

 ־ראפ־פארפ יד ןופ לאקאל ןיא ךיז ןבאה עכלעוו ,רעטעברא

 ןיא ןראוועג טקישעגסיורא טראד ןופ ןוא טיירגעגוצ ןענייא

 עשיטימעטיטנא יד דנאטשרעדיוו א ןלעטש וצ ידכ ,ןסאג יד

 ןא ןראוועג ןטימעגסיוא זיא םעד קנאד א ןוא ,םענאגילוב

 .קסוטלופ ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי דעד ףיוא לאפרעביא

 םייב לייטנא ןוויטקא ןא ןעמונעג ךיוא טאה "דנוב" רעד

 ןופ םיטילפ עטשרע יד ראפ עיצקא־םפליה יד ןריזינאגרא

 דנאלשטייד ץפ ןראוועג ןבירטעגסיורא ןענעז עכלעוו ,ןישנאבז

 .ןליופ ןייק

 .רעטסנרע גאט א םאוו ןראוועג זיא ןליופ ןיא עגאל יד

 ,רעקיורמוא לאמא טאוו ןראוועג זיא גנורעקלעפאב עשידיי יד

 .עפארטסאטאק עקידנרעטנענרעד דיז יד קידנליפ

 ־מוא םאד ןעמוקעג זיא 1939 רעבמעטפעט ןטשרע םעד

 ריא ןביוהעגנא טאה דנאלשטייד עשיטטישאפ סאד .קילג

 זיא ןישאמ־םגירק עצנאג יד .עפארייא ףיוא שראמ ןקיטולב

 זיא טאוו ׳ןליופ ןלאפרעביא םייב גנאג ןיא ןראוועג טזאלעג

 ־ראפ עטשרע יד ןופ .ןראוועג טריפוקא ןכאוו עטלייצעג ןיא

 ןביוהעגנא ךיז טאה דלאב .קסוטלופ ןעוועג זיא טעטש ענעמונ

 ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ ןבעל עכעלנייפ סאד

 ,גנורעקלעפאב רעשיליופ רעד ץפ לייט רעטיורג א .טאטש

 רעטרינאלפ־טוג רעד ךרוד טיירגעגוצ ןעוועג זיא רעכלעוו

 ,ןטנעגא עשיטסירעלטיה יד ןופ עדנאגאפארפ רעשיטימעסיטנא

 טימ ןעיימרא־יצאנ עקידנרישראמניירא יד ןעמונעגפיוא טאה

 ערעטצניפ יד ןביוהעגנא ייז טימ ןעמאזוצ ןוא עיטאפמיס םיורג

 רעד ןופ ןלייט •גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןגעק הכאלמ

 ייב טנאה ןעגנאגעג ןענעז טנגוי רעשיטסישאפ רעשיליופ

 ןעגיפעג םע ווו ןזיוועגנא ןוא םעצוואפאטסעג יד טימ טנאה

 יד וצ רעזייה יד ןופ ןדיי טפעלשעג טאה ןעמ .ןדיי ךיז

 ןייק ןא ןוא ןטאג יד ףיוא ייז טפאכעג רעדא ןטעברא־םגנאווצ

 ןופ ףליהטימ רעד טימ ץלא זיא םאד — ןטאשרעד הביט םוש

 .םעפורג עשיטסישאפ עשיליופ יד

 ןופ גאט ןטנאקאב־טוג םוצ זיב ןעגנאגעג טע זיא יוזא

 עכלעוו ,ןטאג עלא יד ןיא .1939 תוכוס ברע ,קסוטלופ־שוריג

 ,טייל־.ם.ם ןזיוואב ךיז ןבאה ,ןדיי ןופ ןעוועג טניווואב ןענעז

 םוצ ןבירטעג ייז ןוא ןעמייה יד ןופ עלא ןעמונעגטיורא

 ףיוא ןדיי עלא קידנרירטנעצנאק ,םאלש םייב קראפ ןשיטאטש

 עכעליירפ יד ןקרעמאב טנאקעג ןעמ טאה אד ךיוא .ץאלפ ןייא

 רעשיליופ רעד ןופ ןלייט ייב טשרעהעג טאה עכלעוו ,גנומיטש

 ־עג ןדיי יד ןבאה פעלק ןופ לגאה א רעטנוא .גנורעקלעפאב

 .ןכאז עלופטרעוו ערעדנא עלא ןוא טלעג רעייז ןבעגפא טחמ

 טיוט םוצ יד טאטש רעד ןופ ןבירטעג ןעמ טאה םעד דאנ

 קירב רעוואקשיוו רעד רעביא ןדיי רעקטוטלופ ענעקארשרעד

 .ןליוק ץפ ןגער א רעטנוא

 .קטוטלופ ןיא ןבעל עשידיי םאד טקידנעעג ךיז טאה דזא

* 

 קיצנאווצ רעד רעביא קילברעביא רענעדיישאב ןיימ לאז

 ייטראפ־רעטעברא רעטגייווצעצ א ןופ טייקיטעט רעקירעי

 "רוכזי" א םלא ןעניד — גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןשיווצ

 ־רעביא שפנו בלב ,ערעייט יד דאנ רכז־המשנ ןקידנעטש ןוא

 ,"ןטטיפיקס" ןוא "ןטטיטפנוקוצ" ,ךטטידנוב" םירבה ענעבעגעג

 יד טימ ןעמוקעגמוא ןענעז עבלעוו דניירפ ןוא רעקיטאפמיט

 .רעדרעמ עשיצאנ יד ךרוד ןטיוט עטסכעלרעדיוש
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 ינטיקנעלב .ש

 ו9>9־ז92ג ורא> יד ויא רויצ ילעופ" וופ טייקיוגעול

 םירבח עפורג א ןעמוקעגפיונוצ ךיז טאה 1923 רעמוז ףוס

 יד .גנוטאראב א ףיוא ןויצ־ילעופ רעד ייב "טנגוי" רעד ןופ

 ןשיטילאפ ןוא ןלערוטלוק ןפיוא לטעטש ןיא טייקנענאטשעגפא

 ןזאלעג טשינ ןוא רעטימעג ערעזדנוא טקירדעג טאה ,טיבעג

 ביוהנא ןיא ןוא וויטקא ןרעוו וצ ןסאלשאב ןבאה רימ .ורוצ

 יד ןבעלפיוא קירוצ ןוא ןזיירק־גנודליב־טסבלעז ןפאש וצ

 ףיוא טפאלקראפ רבח א ייב ןגעלעג זיא עכלעוו ,קעטאילביב

 םעיונעג א טנכייצעגנא ךיז ןבאה רימ .ןטסאק א ןיא םעדיוב א

 :ןופ ןענאטשאב זיא טאוו ,טייקיטעט רעזדנוא ןופ ןאלפ

 יד ןטיירפשראפ (ב ,ןזיירק גנודליב־טסבלעז ןריזינאגרא (א

 עיינ ןריברעוו (ד ,קעטאילביב יד ןבעלפיוא (ג ,עסערפ טנגוי

 ־פיוא עקיזאד יד ךיז ןשיווצ טלייטעצ־ץא רעדילגטימ־ייטראפ

 רעד ץפ ןריזינאגרא םאד ןעמונעגרעביא באה דיא .םעבאג

 .קעטאילביב

 קעטאילביב וואכאראב רעד ןופ גמדנירג יד

 טריטסיזקע 1920—1916 ןראי יד ןיא טאה קסוטלופ ןיא

 ןראוועג טעטכיגראפ זיא עכלעוו ׳קעטאילביב "םכילע־םולש" א

 ראי ןיא .1920 ראי ןיא גירק ןשיטסיוועשלאב־שיליופ ןיא

 ־ץרפ .ל .י עשרייטראפנשיווצ יד ןראוועג טעדנירגעג זיא 1922

 *אקסראלטאק ןסאג יד ןופ לקניוו ןיא זיוה םעניא) קעטאילביב

 טמאטשעג ןבאה רעכיב עריא טעמכ טאוו ,(עגראקס־ארטאיפ

 רעד ןופ ךשמה א ,גנולמאז־רעכיב ןויצ־ילעופ רעכייר רעד ץפ

 ־אילביב ץרפ .ל .י יד .קעטאילביב םכילע־םולש רעטרעטשעצ

 עלעירעטאמ בילוצ טייקיטעט ריא ןטירעגרעביא טאה קעט

 .ןשינעסייר־ייטראפ ןוא ןטייקירעווש

 טשינ ךיא באה ,רעכיב ןטטאק םעד קידנעמענרעביא

 ןופ קעטאטראק ןייק טשינ ןוא גאלאטאק ןייק טשינ ןעניפעג

 לכה־ךס .רעכיב יד ןבילבעג ןענעז׳ס עכלעוו ייב ׳רעזעל יד

 ־גוה .ןרישארב ןוא רעכיב 70 םורא ןטטאק ןיא ןגעלעג ןענעז

 ־םיוא םעד ךאב .ןראוועג ןדעוושראפ ןענעז רעכיב רעטרעד

 עגארפ יד ןענאטשטנא זיא ,רעכיב יד ןריגאלאטאק ןוא ןריטראס

 *איצקנופ ןבייהנא ןענאק לאז קעטאילביב יד ,ץאלפ א ןגעוו

 ןעמוקאב וצ — ןכאז עטכייל יד ץפ ןעוועג טשינ זיא׳ט .ןרינ

 רעזעל יד ווו ,בוטש רעטאווירפ א ןיא רבח א ייב ץאלפ אזא

 רעד ןיא דיז ךיא באה .ךוב םאד ןשיוט ןוא ןעמענ ןענאק ןלאז

 ־עגנא ןוא לטימ "שירעלדעפ" א טימ טצונאב טייצ רעטשרע

 ןעמונעג באה׳כ .םלוע םעד ןשיווצ רעכיב יד ןגארט וצ ןביוה

 רעד רעטנוא רעדא םערא ןרעטנוא ןראלפמעזקע 4—3 א

 םלא רעדא ייצילאפ ראפ ארומ בילוצ — לטנאמ ןופ עלאפ

 םאג־ריצאפש רעד ףיוא סיורא ןוא — ןגער א ראפ חש

 יד ןשיווצ ייז טשיוטעג ןוא (יאמ רעטירד—אקסנאי .ווש)

 .רעזעל

 ןוא זיירק־רעזעל רעד טרעטיירבראפ ךיז טאה םע ןעוו

 עטוג ןעניפעג ךיז ןבאה ,רערעווש ןראוועג זיא טעברא ןיימ

 .עבאגפיוא ןיימ טרעטביילראפ רימ ןבאה עכלעוו ,םירבח

 עטכעלש ראג ןיא ץא טפאשגנע ןיא טניווועג ןבאה ייז שטאכ

 עסיוועג א ףיוא טביולרעד ייז ןבאה ,ןעגנוגנידאב־םגנוניווו

 ןפדא ןשיוט רעכיב יד ץא קעטאילביב יד ןלעטשוצניירא טייצ

 ,םעקעראב דוד ׳ח םעד ןענאמרעד ךיא ליוו ייז ןשיווצ .ץאלפ

 ץפ רעבראג) רעגייב א — ראפ ץפ ,םעדייא רעקסוטלופ א

 ראפ םענעי ייב טעבראעג .(לוויטש וצ םעווסישפ עשירעיופ

 רע זיא ךאד .טיונ ןוא רעגנוה ןיא טבעלעג ,ןיול םעניילק א

 ענעי ןיא .ראמוה ץא ץיוו טימ ,קיטומטוג ןעוועג קידנעטש

 ץפ דילגטימ םלא קסוטלופ ןיא טנאקאב ןעוועג רע זיא ןראי

 טנכייצעגסיוא ךיז טאה רעכלעוו ,זיירק ןשיטאמארד ןשיטאטש

 עגנאל א זיא לרעמיצ ןגנע ןייז ןיא טא .ןלאר רעטקאראכ ןיא

 .קעטאילביב יד קיטעט ןעוועג טייצ

 עטסעב יד טפיוקעגנייא רימ ןבאה לאצפא רעזעל םעד ראפ

 טלעטשעגסיוא ךיוא ןוא ןבאגסיוא עשידיי טייצ רענעי ןיא

 ייווצ ךאנ ןעוועג טייצ רעבעי ןיא זיא׳ס םגה .ןעלסקעוו

 בקעי ,ח םייב ןוא ץנימרעפוק ׳ה םייב ,ןקעטאילביב עטאווירפ

 קעטאילביב רעזדנוא זיא ,(לארשי ןיא טנייה) ןייטשלקניפ

 ־קאפ רעכעלטפאשלעזעג א ןראוועג ץא ןסקאוועגסיוא לענש

 ןבאה רימ .טנגוי רעקסוטלופ רעד ןופ ןבעל־רוטלוק ןיא ראט

 ־בייא ראג ,רעכיב ןגראבסיוא ןטימ זיולב טצונאב טשינ ךיז
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 סעיצאזינאגרא — תועונת

 ןזיירק־סגנודליבטסבלעז ךאוו רעד ןיא לאמ ייווצ טנדראעג

 רעביטש עטאווירפ ןיא — רעטניוו !םעיצקעל עניימעגלא ןוא

 ,דלאוו ןיא ןוא דלעפ ןיא ׳ןטראג ןשיטאטש ןיא — רעמוז ןוא

 רבח רערעטלע ןא ןעוו ,טייהנגעלעג יד ייברעד קידנצונסיוא

 ןענעדראוצנייא ידכ ׳טאטש רעטיורג רעד תפ ןעמוקעג זיא

 ריוא ןבאה רימ .טנווא־לטסעק א ןוא םעומש ךרעקיטכיוו" א

 .עשראוו ןופ ןטנעגעלערפ טייצ וצ טייצ ןופ טכארבעגפארא

 טעברא רעזדנוא ,ןסקאוועגטיוא זיא רעדילגטימ לאצ יד

 ־עג ןבאה רימ ןוא ןזיירק ערעטיירב עלא ןעמונעגמורא טאה

 עיצוטיטטניא־רוטלוק עלאגעל א ןפאש ןפראד רימ זא ,טליפ

 .טאטש ןיא

 עלארטנעצ יד ןליופ ןיא ןעוועג קיטעט זיא טייצ רענעי ןיא

 ןופ רענייא ."רעטעברא ראפ ןטרוק־טנווא טפאשלעזעג" ןופ

 ר״ד ׳ח רעד ןעוועג זיא רעדנירג ןוא רעיוב עטשרע עריא

 א הבח תיצ־ילעופ רענעבעגעגרעביא ןא ׳טאטשנזייא ךורב

 ןא טימ רעוט רעכעלטפאשלעזעג ןוא גאגאדעפ רענעטלעז

 ענייז עלא ןבעגעגפא טאה רע .םירבח וצ גנומענאב רעקיצראה

 רעד ןופ ןעגנולייטפא ץגיווארפ רעד ןיא ןדנירג וצ ידכ ,תוחוכ

 .טפאשלעזעג־רוטלוק רעקיזאד

 א ןראוועג ןפורעגפיונוצ זיא 1925 ראי ,הפפ דעומה לוח

 ־בזייא ר״ד ןופ לייטנא ןטימ ץנערעפנאק עשיייטראפנשיווצ

 עלאגעל א ןענעפע וצ ידכ זא ,ןטלאהעג ןבאה רימ .טאטש

 ־ראפ ערעדנא ךאב וצ ןעמוקנא ןעמ זומ עיצוטיטסניא־רוטלוק

 טאה טאטשנזייא ׳ח רעד רעבא .עשיייטראפמוא ןוא ןעייט

 טנווא .זעג" רעד ןופ גבולייטפא ןא זא ,טרעלקרעד דלאב

 ־ילעופ ןופ ןרעוו טעדנירגעג ראנ ןאק "רעטעברא ראפ ןסרוק

 טשינ זומ ןעמ זא ,ןזיוועגנא טאה רע .רעקיטאפמיס תא ןויצ

 ןיא ןטעברא ראנ ,עיצוטיטסניא רוטלוק עסיורג ןייק ןפאש

 א ןענעייל ןטעבאפלאנא עכעלטנגוי ןענרעלסיוא ,ףיט רעד

 ןייטשראפ — ןענעייל ןיוש ןענאק טאוו ,יד ןענרעל ,ךוב שידיי

 ךיז ןלאז רעדילגטימ ערעזדנוא זא ׳דיז ןעימאב ןוא דוב א

 ־אב ןסקאווטיוא ןוא תותוכ ענעגייא טימ דיוא ןדליב ןענאק

 א ,לארשי־ץרא ןקידנטעברא ןא ראפ רעפמעק עקיניזטסווו

 טימ ןעמונעג דיז רימ ןבאה גגוריזילאער ןייז וצ טאוו ,ליצ

 .ןערב ןוא קשח סיורג

 טפאשלעזעג" יד קטוטלופ ןיא ןראוועג ןפאשעג ןיא יוזא

 טייקיטכיוו יד ןייטשראפ וצ ידכ ."רעטעברא ראפ ןסרוק־טנווא

 ,טיבעג־םגנודליב ןוא־ןלערוטלוק ןפיוא טעברא רעזדנוא ןופ

 ־גאווצ בייהנא ןופ ,ןטייצ עבעי ןיא זא ,ןענאמרעד דיז ןעמ זומ

 עשידיי יד ןשיווצ טאה ,טרעדנוהראי ןקיטנייה ןופ ןראי רעקיצ

 המחלמ־טלעוו רעד ןיא ןראוועג טמעראראפ ןענעז טאוו ׳ןטאמ

 ־לאנא טשרעהעג ,עיצאלסניא רעקידהמחלמכאנ רעד ןיא ןוא

 ראפ טנפעעג ןבאה ןטרוק ערעזדנוא .ןטיוומוא ןוא םזיטעבאפ

 טאטש ןיא הכאלמ־לעב ןוא רעטעברא ןכעלטנגוי ןשידיי םעד

 יד ןיא דיז ןעניפעגרעדנאנופ םיא ןפלאהעג ,ןטנאזיראה עיינ

 עשיפיצעפט עשידיי ןיא ןוא ןעמעלבארפ־טלעוו עביימעגלא

 .טרפב ןגארפ

 עכעלטנפע ןייק קסוטלופ ןיא ןענעז 1924—5 ןראי יד ןיא

 ןאד זיא׳ס םגה ,ןעוועג טשינ סעיצוטיטטניא־רוטלוק עשידיי

 החמש ח״ח יד טימ עפורג עשירארעטיל א ןעוועג קיטעט

 רעשידיי רעד ןופ ראטקעריד) ןאמפיל ,ןאמרעבליז .מ ,ןאד

 טייצ וצ טייצ ןופ טנדראעגני׳א ןבאה עכלעוו ,א״א (עיזאנמיג

 ךלמ :יוו רעביירש עשידיי ןופ ןעגנוזעלראפ עכעלטנפע

 גרעבנסייוו .מ .י ,םיובטסאמ לאוי ,שטיוואלאגעס .ז ,שטיוואר

 ־גייא ,(עבאגסיוא עקילאמגייא) גנוטייצ א ןבעגעגסיורא ,א״א

 עקיטרא טימ םיטפשמ עשירארעטיל ןוא ןטנווא טנדראעג

 ןקילאמא ןופ לאז םעד ןיא ןעמוקראפ ןגעלפ ןטנווא יד .תוחוכ

 ייב ,ןייאראפ־רעקרעווטנאה םעד ןיא — רעטעפש ,״פמילא״

 ־ברוד טראד ןבאה רימ ריוא .םאג יאמ רעטירד ףיוא ןצנירפ

 ןוא לאוו ןרהא ׳לבבורז ׳ח ןופ ןטארעפער ייד א טריפעג

 ־םיטרא ןוא ןעגנולעטשראפ טנדראעגנייא ריוא יוו ,ערעדנא

 ןופ טריטישזער ׳לאז־רעטאעט ןשיטאטש ןיא סעזערפמיא עשיט

 .עדייוו השמ ׳ח

 טשינ רעבא זדנוא ןבאה ןעגנומענרעטנוא עקיזאד יד

 ,לאקאל םענעגייא ןא ןיא טקיטיונעג דיז ןבאה רימ .טקידירפאב

 ךיז טאה עכלעוו ׳קעטאילביב רעד ראפ םייה רענעגייא ןא

 ־גייווצראפ רעזדנוא ראפ טרא ןלארטנעצ א ,ןסקאוועצ טאהעג

 .טעברא־רוטלוק רעט

 ןטלא םעד ןופ 5 אקטראטאנעט ףיוא ןינב םעייב םעד ןיא

 קאטש ןטשרעביוא ןצנאג םעד ןעגבוךעג רימ ןבאה ,יקצינבערס

 ןיא םיא טלדנאווראפ שינעביולרעד רעלעיציפא ןא טיול ןוא

 ־םיונוצ ןעמוקעגנא זיא רעווש רעייז .לאז ןכעלטפאשלעזעג א

 ראי א ראפ סעטאלז טרעדנוה ףלעווצ ןופ עמוט יד ןעלמאזוצ

 רעכעלשדוח רעד ןעוועג ןענעז ׳לז 100 ןעוו ,טלעג־הריד

 םירבח יד ראפ רעבא .ןלעזעג ןטריציפילאווק א ןופ טסנידראפ

 ־פא ןבאה ייז .ןטייקירעווש םוש ןייק טריטטיזקע טשינ ןבאה

 ייז עכלעוו ןופ ,ןטסנידראפ עמערא ערעייז תפ טראפשעג

 ערעייז ךיוא ראנ ,ךיז ראנ טשינ ןטלאהטיוא טפראדעג ןבאה

 ןגארטעגוצ דיירפ טימ טאה רעדעי .ןרעטלע עכעלגעמראפמוא

 ־בעראפ לאקאל רעד זיא 1926—25 רעטניוו .רעייטשייב ןייז

 עטיורג יד טקיטכעראב טאה לאקאל רעיינ רעד .ןראוועג טקיד

 ןעוועג זיא םע .ןראוועג טכאמעג ןענעז טאוו ,ןעגנוגנערטשנא

 ,גנוכיירגרעד א — טאטש ןיא ןלאקאל עטטנעש יד ןופ רענייא

 תא ןעניגראפ טנאקעג ךיז טאה טפאשלעזעג עדעי טשינ טאוו

185 



 י נ ט י ק נ ע לי ב .ש

 רעקסוטלופ רעד ןופ רעטנעצ־רוטלוק רעקיטכיוו א ןראוועג זיא

 .טנגוי־רעטעברא

 טשינ ןענעז ןעגנוריפורג ערעדנא ןוא "דגוב" רעד דיוא

 רעטאווירפ רעד ןופ ףליה רעד טימ ןבאה ייז ןוא ןענאטשעגפא

 טימ ןעמאזוצ ,ןפאשעג ןייטשלעקגיפ בקעי ׳ח ןופ קעטאילביב

 ־גוריפורג עשיטסינויצ עטכער ןוא (ןטסינומאק) "עטית" יד

 טבעש ןיא ׳טסאפ רעד ןבענ) קעטאילביב־ץרפ .ל .י יד ,ועג

 רעטיורג א ןוא ןאלפ רענייש א ןעוועג תמא זיא םע .(לסעג זיוה

 ־ראפ טראד ןענעז ,םודא טייצ רעצרוק א ןיא רעבא .טסעמראפ

 טנאקעג טשינ ךיז ןבאה ןוא רעדילגטימ עשידנוב דאנ ןבילב

 ןוא רעסיורג רעד וצ .טפאשלעזעג רעזדנוא וצ ןכיילג

 "רעטעברא ראפ ןסרוק־טגווא .זעג" יד םאוו ,טייקיטעט רעטיירב

 ךיוא טאה ,ןטיבעג עלא ףיוא טלקיווטנא טייצ רענעי ןיא טאה

 עטסנעעזעגנא יד ןופ ןעגנוזעלראפ לאצ עסיורג יד טרעהעג

 ,שיקראמ ץרפ רעטכיד רעד :יוו טייצ רענעי ןיא ןטגעגעלערפ

 זא״א טאטשנזייא ר״ד ,רעפיש קחצי ר״ד ,ןייטשלקגיפ אעל

 טשינ ריז טאה רעכלעוו ,זיירקדכארד םענעגייא ןופ ןפאש םאד

 ראנ ׳עניב־לאז רעד ףיוא ןטערטפיוא ןטימ טנגונאב זיולב

 .לאז־רעטאעט ןשיטאטש ןיא טלעטשעגראפ ךיוא

 רעכיב לאצ יד ץא ןסקאוועגסיוא לענש זיא קעטאילביב יד

 ־סיוא רענאקירעמא ךס א רעטנירעד ,טנזיוט וצ ןעגנאגרעד זיא

 רעד ןעוו טייצ רעד ןיא) ךוב א ראלאד 2—1.50 וצ ןבאג

 זיא לאצפא־רעזעל רעד (.לז 9 ןעוועג זיא ראלאד ץפ םרוק

 טפאשלעזעג רעד ןופ רעדילגטימ .׳לז 1 זיב ׳רג 50 ןעוועג

 ןבאה רימ .טלאצעג ןא קעטאילביב רעד ןופ ןסאנעג ןבאה

 ערעילוגער ,טכאנ וצ קיטיירפ בור׳ס ,ךאוו עדעי טנדראעגנייא

 ־עבעל ,ןטנווא־לטסעק ,םעיסוקסיד עשירארעטיל ,ןעגנוזעלראפ

 עקיטרא ןעמונעגלייטנא ןבאה םע ווו ,א״א ןעגנומייצ עקיד

 ונירבח

 טנווא ןדעי ןעמוקעגראפ ןענעז ןזיירק־גנודליבטסבלעז יד

 ןענעז׳ס .העש רעטמיטשאב ןייז ןיא — עפורג עדעי .רעילוגער

 ,ךארפש רעשידיי רעד ןיא ןסרוק־טנווא ןראוועג ןפאשעג

 סקלאפ רעד ץפ לאקאל םעניא ןעמוקעגראפ ןענעז עכלעוו

 ־אב זיא׳ס עכלעוו ןופ ׳רערעל־לוש יד ןופ לייטנא ןטימ לוש

 ־נאשזור) םעדאה יחפ יד ןירערעל םלא וויטקא ןעוועג רעדנוז

 בקעי :םירבח ערעזדנוא ןופ גנוריזינאגרא רעד רעטנוא ,(עק

 ןוא םיובנשריק החמש ,יתוג סקאמ ,במאד קחצי ,קאפושטש

 .(לארשי ןיא טנייה) קאפושטש לטאמ

 חוטלוק רעטגייווצראפ רעד ץפ ןערב ןטימ ןיא ,ןאד ןוא

 1 ץפ ןלאוו־טארטאטש יד ןעמוקעגרעטנוא ןענעז ,טייקיטעט

 ־לאוו עטסערג יד ןופ עגייא ןעוועג זיא סאד .1927 ילוי

 קסוטלופ ןיא ןעמוקעגראפ זיא םע ןעוו ןענעז סאוו ,םעינאפמאק

 ׳לעפאב עשיליופ יד ייס ,עשידיי יד יימ ןגיוצעגניירא טאה ןוא

 םע .ףמאק ןשיטילאפ א ץא ןכעלטפאשלעזעג א ןיא גנורעק

 .יאמ) שיבערעקרעביא־יקסדוסליפ רעד ךאנ ראי א ןעוועג זיא

 רעד ייב טכאמ יד ןעמונעגוצ חוכ טימ טאה םאוו ,(1926

 רעשיליופ רעד ףיוא .גנוריגער־״טסאיפ" רעשיצחפ־שיקעדנע

 עקראטש יד ךיז ןשיווצ טפמעקעג טרעטיבראפ ןבאה םאג

 ־םילאיצאס עשיליופ יד ןוא ןעייטראפ*״דכ.דנ" עטקינייאראפ

 יד טציטשעגרעטנוא טאה עכלעוו ,.ס.פ.פ — ייטראפ עשיט

 .שינערעקרעביא רעד דאנ ןוא ייב גנוריגער־יקסדוסליפ

 ךאנ ןעוועג ףמאק רעד זיא םאג רעשידיי רעד ףיוא

 יד ןוא םעטסיל עכעלרעגריב יירד יד .רעקראטש ןוא רעקיציה

 וצרעד .טפמעקאב קראטש דיז ןבאה ,םעטסיל־רעטעברא יירד

 רעד ןגעק עינאפמאק עקיטפעה א טריפעג "דנוב" רעד טאה

 .עטסיל־ץיצ־ילעופ "רעיינ"

 ,טייצ רעד ןיא ןעמוקעגראפ זיא רעבא עינאפמאק־לאוו יד

 רעד .טאטש ןיא ןגיטשעגפיוא זיא ךויצ־ילעופ" רעד ןעוו

 ,"רעטעברא ראפ ןסרוק־טנווא .זעג" רעד ןופ לאקאל רעסיורג

 ,באטש לאוו םענופ טרא־ץיז םלא ןראוועג טלדנאווראפ זיא

 עסיורג יד .ןטנאראפסנארט ץא ןטאקאלפ ןלאמעג טאה׳מ ווו

 ,(עטסילדצ״עופ רעד ןופ רעמונ רעד) ״5״ ןרעפיצ ענעלאמעג

 .טנעוו עכעלרעניא ןוא עכעלרעסיוא יד ףיוא ןעגנאהעג ןבאה

 *געצ ןוא ןעגנולמאזראפ־לאוו ןעמוקעגראפ ןענעז ףיוה ןפיוא

 ־טאטש ןיא טנדראעגנייא ןראוועג ןענעז ןעגניטימ רעקילד

 ,ןלאז ערענעלק ערעדנא ןיא ןוא "אקיאב" אניק ןיא ,רעטאעט

 ׳קאפושטש בקעי ,םירבח ערעזדנוא ןטערטעגפדא ןענעז םע ווו

 ןאדנאל השמ רעגנוי רעד ןוא םיובנשריק החמש ,במאד קחצי

 עלארטגעצ רעד ןופ רענדער יד ץוח א ,(םעדייא סנאמרעבליז)

 ךיוא ןבאה עכלעוו ,םירבח יד ןופ טעטיוויטקא יד .עשראוו ןיא

 ־עגרעסיוא ןא ןעוועג זיא ,ןתואצוה־לאוו יד ןטלאהעגסיוא

 .רעכעלנייוו

 :רעקידנגלאפ ןעוועג זיא ןלאוו יד ןופ טאטלוזער רעד
 ןסאדנאמ ןעמיטש ייטראפ

 .ד.כדד.נ 1466 8

 .ס *פ .פ 1236 7

 ץיצ ילעופ 675 3

 "דנוב" 212 1

 "עטיור" 124 0

5 1106 
 ןופ סעטסיל יירד

 עכעלרעגריב עשידיי

 ה״סב 4819 24

 ןעמיטש < ןטאדנאמ 15 — 2702 עשיליופ ןעמיטש ה״סב)

 .(ןטאדנאמ 9 — 2117 עשידיי
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 סעיצאזינאגרא — תועונת

 ־סיוא טארטאטש ןיא ןענעז ייטראפ צ״עופ רעד תפ

 םייח ןוא אלרעמ השמ ,קאפושטש בקעי :ןראוועג טלייוועג

 .קעבמאשזאי

 ןעגנולדנאהרעטנוא יד ןביוהעגנא ךיז ןבאה ןלאוו יד ךאנ

 .גנוטלאווראפ־טארטסיגאמ רעד ןופ לעטשנעמאזוצ םעד ןגעוו

 ןייג טלאוועג טשינ ןבאה רענעמטאר עבעלרעגריב עשידיי יד

 ןא ןסאלשעג ןבאה ןוא ״.0.6.0* רעד טימ קאלב ןייא ןיא

 ןבעגפא ןלעוו ייז זא ׳עיצקארפ רעשיקעדנע רעד טימ ךאמפא

 םלא יקסוועלישאוו טאדידנאק רעייז ראפ ןעמיטש ערעייז

 ־עגוצ טאה עיטארקאמעד עלאנאיצאנ יד ןוא רעטסיימרעגריב

 ־עציוו ןשידיי א ןופ רוטאדידנאק יד ןציטשרעטנוא טגאז

 ־עג טלייוועגסיוא עקאט זיא יקסוועלישאוו .רעטסיימרעגריב

 ,ןעמיטש עכעלרעגריב עשידיי יד ןופ ףליה רעד טימ ןראוו

 דיז טאה ,טאדידנאק ןשידיי ןראפ גנומיטשפא רעד ייב רעבא

 רעטשרע רעד ייב דלאב ןבאה ייז ...ןטלאהעגפא ".צ.נ" יד

 .ןרענטראפ עשידיי ערעייז טראנעגפא גנוציז

 ןזיוועגסיורא טארטאטש ןיא ךיז טאה קאפושטש ׳ח רעד

 ז רענעמטאר עשידיי עטסעב ןוא עטסוויטקא יד ןופ רענייא יוו

 טאה ,שינעטנעק־ךארפש רעשיליופ רעד ןיא טצענערגאב שטאכ

 ־רעמ־טאר־טאטש רעשיטימעסיטנא רעד טימ טפמעקעג רע

 רעד ןגעק הענעמטאר .ס.פ.פ יד ןופ לייט א — םכותב ,טייה

 .טאטש ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ עיצאנימירקסיד

 יד ןשיווצ ןעיירעגירק ןביוהעגנא ךיז ןבאה ןשיווצ ןיא

 טפראשראפ רעמ ךאנ ךיז ןבאה עכלעוו ,רענעמטאר עשיליופ

 !ןלאוו עיינ ןופ טערקעד םענופ 1928 ראי ןיא ןעניישרעד ןטימ

 "עיצאנאס" ייטראפ־סגנוריגער יד ןראוועג ןפאשעג זיא םע

 לעטשנעמאזוצ םעד טרעטילפשעצ רעמ דאנ טאה סאד ןוא

 ׳טרעדאפעגפיוא טאה עטסאראטס רעד ןעוו ןוא .טארטאטש ץפ

 ־עציוו א ןרעוו טלייוועג ףראד 1928 ץרעמ ןט־15 םעד זיב זא

 ןופ טייקיעפמוא יד ןזיוועגסיורא ךיז טאה ׳רעטסיימרעגריב

 רשטש בקעי ׳ח רעד .גנומיטשפא יד ןריפוצכרודא טארטאטש

 ריא טנעז :םינפ ןיא רענעמטאר יד ןפראוועג ןאד טאה קאפ

 1 פא ךיז טגאז אט ׳טייקיטעט עלאמראנ א ןריפ וצ קיעפ טשינ

 ךס א ןופ ןראוועג טפאכעגרעטנוא זיא "םינפ ןיא ףראוו" רעד

 ־עד ןיא ןבעגעגנא ךיז טאה טארטאטש רעד ןוא רענעמטאר

 ןוא עיסימעד יד טקיטעטשאב טאה עטסאראטס רעד .עיסימ

 ־לאוו־טפיוה עשיטאטש א (ןצעזעג יד טיול) טמיטשאב טאה

 .רעייטשראפ ןשידיי ןייא ןא רעבא ,עיסימאק

 ־ילעופ" .וועג רעד ןופ ןעמאנ ןיא טאה קאפושטש ׳ח רעד

 ׳עדאוועיאוו םוצ טסעטארפ א ןגארטעגניירא עיצקארפ־ךויצ

 עכלעוו ,גנורעקלעפאב עשידיי יד ןרינימירקסיד םעד בילוצ

 ץפ לאצ רעניימעגלא רעד ןופ 44% ייב ראפ ךיז טימ טלעטש

 ןפורעגסדרא ןאד םיא טאה עטסאראטס רעד .רעגריב־טאטש יד

 רעבלעוו ׳טסעטארפ םעד ןעיצקירוצ לאז רע זא טגנאלראפ ןוא

 רע רעבא ,טבירעגדיירק ןיא ןרעוו טכארטאב טפראדאב טאה

 םעצארפ םעד ייב .גנודנעוו ןייז ןפראוועגפא שיראגעטאק טאה

 טכערעג ןבעגעג — ךיז טייטשראפ — רעטכיר־זיירק רעד טאה

 ־עשטיא ׳ה םעד טרידנעמאקער דיוא רעבא !עטסאראטס ...םעד

 .עיסימאק־לאוו רעד ןיא ןטראגמיוב ריאמ

 .ילוי ןט־24 םעד ןעמוקעגראפ ןענעז ןלאוו־טארטאטש יד

 ־יבראפ א רעייז ןעוועג ףמאק־לאוו רעד זיא לאמסאד דיוא

 עינאפמאק־לאוו עטירד יד ןעוועג ןיוש זיא סאד םגה ,רענעס

 קיטנעק זיא סאג רעשיליופ רעד ףיוא .ראי א ןופ ךשמ ןיא

 ־ראפ תוחוכ עשיטילאפ יד ןופ גנורעדנע עלאקידאר יד ןעוועג

 ןטאדנאמ ".ד.נ" יד טנשריעג טאה עיצאנאס יד .ןשינעטלעה

 עשידיי יד .ר$.פ רעד תפ "רעקיטש ןסירעג" ךיוא ןוא

 ,טרעטילפשעצ רעמ דאנ ןעגנאגעג לאמ סאד ןענעז רעגריב

 ־ראפ טשינ זיא ׳עיצאנידרא־לאוו רעקיטסניג רעד בילוצ רעבא

 ןענעז םע ןוא טאדנאמ רעשידיי ןייא ןייק ןעגנאגעג ןריול

 .רענעמטאר עשידיי 9 ןראוועג טלייוועג רעדיוו

 :ןעוועג ןענעז ןטאטלוזער יד

 ןטאדנאמ ןעמיטש ייטראפ

 עיצאנאס 1688 10
 .ס .פ .פ 777 4

 •ליופ קינעפאמוא 234 1

 ןויצ־ילעופ 404 2
 "דנוב" 244 1

 "עטיור" 203 1

 עסאק־ראפש 313 1
 ןסקאדאטרא 290 1
 דסח־תלימג 243 1
 רעלדנעה ןיילק 193 1
 .גויצ עבעלרעגריב 181 1

 ה״סב 4770 24

 ןטאדנאמ .2071 :עשידיי !2699 :עשיליופ ןעמיטש ה״סב)

 — עשידיי ׳15 — עשיליופ 9).

 יד .רעוויטקודארפ ןעוועג ןיוש זיא טארטאטש רעיינ רעד

 ןסאלשעג טאה "עיצאנאס" קאלב א ןוא .ס.פ.פ רעד טימ
 יוזא .עכעלרעגריב עשידיי זיא םתא א ןראוועג ןפאשעג
 רעד ןופ .טייהרעמ עטסעפ "עיצאגאס" חאוועג טלייוועג זיא
 ןוא רעטסיימרעגריב רעד — .ס״פ.פ תפ ,סעקינוואל ייווצ
 — היי יד ןופ ,שטשימרוב־עציוו רעד ׳ה רעד ,קינוואל ןייא

 .אקנאלבאי בקעי
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 נטיקנעלב .ש

 ־אב םענופ ץנעדאק יד ןביוהעגנא ךיז טאה ןא ואד ןופ

 רעכלעוו ,יקצישקאבאז רעטסיימרעגריב קסוטלופ ןיא ןטנאק

 ןופ ךורבסיוא םוצ זיב רוטאדידנאק ןייז ןטלאהעגפיוא טאה

 •המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד

 עפראש ענייז בילוצ ,טאה קאפושטש בקעי ׳ח רעד

 ־טאר עשיליופ יד טימ ןטקילפנאק עטפא ץא ןטירטסיורא

 ןייז .עשראוו ןייק קעווא ןוא טאדנאמ ןייז ןבעגעגפיוא ,רענעמ

 רעטייווצ רעד .קעבמאשזאי ׳ח רעד ןעמותאפ טאה טרא

 .אלרעמ ׳ח רעד ןעוועג זיא צ״עופ יד ןופ ןאמטאר

 קאפושטש בקעי ׳ח ןופ טייקיטעט עטשרע יד דאנ ןיוש

 רימ ןגאה ,טארטאטש ןטשרע םענופ ץנעדאק רעד תעשב

 ןרעג טשינ זדנוא טעז עטסאראטס רעד זא ,ךליפ" ןביוהעגגא

 ־טאטש ןטייווצ םוצ ןלאוו יד ךאנ רעבא .טאטש "ןייז" ןיא

 ראפ ןסרוק טנווא" .זעג רעד ןגעק סענאקיש יד ןענעז ,טאר

 טושפ ןבאה ייז זא ,עקראטש עכלעזא ןראוועג "רעטעברא

 ןעגנוווצעג זיא יז ןוא לעירעטאמ טפאשלעזעג יד טריניור

 ־רוטלוק רעכעלרעניא ןופ ןסאפ ףיוא ןייגוצרעביא ןעוועג

 ־אטס רעד .רעדילגטימ ענעגייא ראפ ראג םאד ןוא טעברא

 ןענאק טשינ ליפוצ ןלאז דימ זא ׳טגראזעג ןיוש טאה עטסאר

 א ןגעוו םיא וצ גנודנעוו עדעי .טייקכעלטנפע רעד וצ ןעמוק

 זיא ,גנוזעלראפ רעדא גנומענרעטנוא ןא ףיוא שינעביולרעד

 א ץא רע .ןראוועג ןפראוועגפא םיצורית ענעדישראפ טימ

 זא ,טלעטשעגטסעפ טאה עיסימאק־יוב םיא ךרוד עטקישעג

 ־טנפע ראפ קיסאפ טשינ זיא טפאשלעזעג רעד ןופ לאקאל רעד

 ,ןטירטסיורא ןוא ןעגנוזעלראפ יד .ןעגנומענרעמבוא עכעל

 םעד ךרוד ןראוועג טלספעג ןענעז טנדראעגנייא ןבאה רימ סאוו

 ,טנעמאמ ןטצעל ןיא ןראוועג טקיטעטשאב רעדא ,עטסאראטס

 ןקעד טזומעג טפאשלעזעג יד טאה לאפ ןטשרע ןיא זא יוזא

 ןייק ןעמוק טשינ טגעלפ לאפ ןטייווצ ןיא ןוא תואצוה יד

 .ןסנאנא עטקיטעפשראפ יד בילוצ םלוע רעקידנגונעג

 ,םירבח עוויטקא לייט א ןופ טאטש יד ןזאלראפ םעד דאנ

 רעייז ןופ לייט א ןעמענוצרעביא ןעגנוווצעג ןעוועג דיא ןיב

 ־אראב רעד טימ דאנ ןעמוגראפ ךיז ךיא באה ןאד זיב .טעברא

 ןיב טציא .טעברא־סגנויצרעד רעד טימ ןוא קעטאילביבדואכ

 ןופ ראטערקעס רעכעלטראווטנאראפ רעד ןראוועג ךיוא ךיא

 זיא אלרעמ השמ ׳ח ןוא טכאמ רעד ייב טפאשלעזעג רעד

 ־אטס םוצ טפא ךיז קידנדנעוו ןוא .רעדנציזראפ רעד ןראוועג

 טאהעג ךיא באה ,יקסראקיש רעטערטראפ ןייז וצ ןוא עטסאר

 ןוא עיצאנימירקסיד רעייז ןעז ןוא ןליפ וצ טייהנגעלעג יד

 רימ ןבאה ,טגאזעג יוו .ןייאראפ רעזדנוא ןגעק קיטלאפ־המקנ

 ךיז ןוא סעזערפמיא עכעלטנפע ןופ ןרינגיזער וצ ןסאלשאב

 ־יורג רעד ראפ טייקיטעט־רוטלוק רעכעלרעגיא רעד ןעמדיוו

 קחצי 'ח ןופ ףליה רעד טימ .רעדילגטימ ערעזדנוא לאצ רעס

 ,טעברא גנויצרעד עסיורג א ןריפ וצ ןביוהעגנא רימ ןבאה במאד

 ־טנאוו ,רעכיב עשידיי ענענישרעד יינ ןגעוו ןעגנולדנאהפא

 ־גא רימ ןבאה רעטניוו .ג״דא ןעגנוטייצ עקידעבעל ,ןעגנוטייצ

 רעד) טעטיסרעווינוא סקלאפ ןופ סעיצקעל ערעילוגער ןביוהעג

 ןראוועג ןטאבראפ דיוא זיא טבווא־םגנונפערעד רעכעלטנפע

 :עקידנגלאפ ןעוועג ןענעז סעיצקעל יד .(!עטסאראטס ןברוד

 ־ארגאעג (2 ,רוטארעטיל עשיעפארייא־ברעמ ןוא עשידיי (1

 ןוא עשידיי (4 ,טפאשנסיוו עשימאנאקע (3 ,רעקלעפ ןוא עיפ

 יד ןראוועג טרעסערגראפ דיוא זיא םע .עטכישעג עגיימעגלא

 ־עג רעד ןופ םיזירק ןלעירעטאמ םעד ץארט ׳קעטאילביב

 .טפאשלעז

 ץפ דלעפ ןפיוא ןעוועג רימ ןענעז ךיירגלאפרעד רעייז

 .ןטעבאפלאנא עצנאג ץא עבלאה ןשווצ גנודליב ןטיירפשראפ

 ןפארטעג תנוא טאה םאוו ,פאלק רעסיורג רעטשרע רעד

 ךאלמ םענופ ראנ ,עטסאראטס םענופ טשינ ןעמוקעג זיא

 ןקידנעילב ןייז ןיא םיובנשריק החמש ׳ח ץפ טיוט רעד ...תומה

 טאה ,טייקיטעט רעראבטכורפ ןייז ןופ ןטימ ןיא ןוא רעטלע

 ,במאד קחצי ׳ת רעד דיוא .טעברא רעזדנוא טריזילאראפ

 טאה ,ירוי ןופ רעטסעמעס ןטירד ןיא רעבירא זיא רעכלעוו

 םינינע יד טימ ךיז ןבעגוצפא טייצ ךס ןייק טאהעג טשיג ןיוש

 ענעי ןיא קסוטלופ ןזאלראפ ןבאה ללכב .טפאשלעזעג רעד ןופ

 ךאד •דנאלסיוא ןייק קעווא ןוא םירבח עוויטקא ךס א ןראי

 רעד ןופ .עפורג עוויטקא גונעג א דאנ ןבילבעג רימ ןענעז

 ןוא םירבח עקיטעט ןסקאוועגרעטנוא דיוא ןענעז "טנגוי"

 ןבאה רימ .טעברא רעזדנוא טצעזעגראפ רעטייוו ןבאה רימ

 עגנוי) "ראב־גנוי" עיצאזינאגרא רעדניק יד ןפאשעג דיוא

 טנאקעג טשינ ןיוש רימ ןבאה רעבא רעדייל (ןטסיוואכאראב

 ראנ ןבאה רימ .לאקאל םענופ ןטלאהסיוא סאד תיסנאניפ

 ־רעבירא ץא קעטאילביב רעד ראפ לרעמיצ ןיילק א ןעגנודעג

 רעדא דלעפ ןפיוא ,דלאוו ןיא טייקיטעט רעזדנוא טריפעג

 ןעגנודעג רימ ןבאה רעמוז ףוס םוצ .ןטראג ןשיטאטש ןיא

 ,לסעג־אטוגוארט ןיא ןאד שיבייל ׳ה םייב לאקאל ןרעסערג א

 עטגייווצראפ רעזדנוא טצעזעגראפ ןוא דאלקס־ץלאה ןייז ןבעל

 .טעברא

 ־גנוי" עיצאזינאגרא־רעדניק יד ןיא רעדילגטימ טנגוי יד

 ־בעשוואפ" רעד ןופ רעליש ןופ ןענאטשאב בור׳ס ןענעז "ראב

 יד טקידנעראפ ןיוש ןבאה םאוו ׳יד ןופ רעדא ,לוש "רענ

 ענעדישראפ יד ןיא טעבראעג ןיוש ןבאה ןוא לוש־סקלאפ

 .ןטאטשראוו

 םעד ןיא ןעמונעג לייטנא דיא באה 1930 ראי ןופ חספ ןיא

 ־טנווא .זעג" רעד ןופ עלארטנעצ יד םאוו ,סרוק־קעטאילביב
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 סעיצאזיצאגרא — תועונת

 ־סייוו ׳ה ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא טנדראעגנייא טאה "ןטרוק

 רעד ייב קעטאילביב רעשיטטיאדוי רעד ןופ רעטייל ,גרעב

 ןייז טימ םולבלעגניר לאונמע ר״ד ןוא ,עגאגאניס רעקצאמאלט

 רעקידרעטייוו רעד ראפ גנוראפרעד ןבראוורעד באה ןוא יורפ

 דעווש לרוג רעד זדנוא טאה רעדיוו ןוא .גנוריפ־קעטאילביב

 .עשראוו ןיא קאפושטש בקעי ׳ח ןופ טיוט ןטימ ןפארטעג

 רעמ לאמא טאוו ןראוועג זיא ןליופ ןיא םישזער רעד

 ־רעדנאנופ ןעקסדוסליפ ךרוד זיא םייס רעד .רענאיצקאער

 ־ראפ עשיטילאפ עקניל יד ףיוא תופידר יד .ןראוועג טזאלעג

 יד .ץניווארפ רעד ףיוא ךיוא טקראטשעג דיז ןבאה ןעייט

 לאמ םאד זיא םייס םעיינ םוצ רויצ־ילעופ"" תפ עטסיל

 ־אטט ןופ גנונעראוו א ןעמוקאב ןבאה רימ .האוועג טלספעג

 רעטלספעג רעד ראפ תיטעגא ןלעוו רימ ביוא זא ,עטטאר

 .ןריטסערא ןוא לאקאל םעד ןכאמראפ זדנוא ןעמ טעוו עטסיל

 קסוטלופ ןיא ןעמוקאב וצ ןזיוואב רימ ןבאה ןגעווטסעדנופ

 "רעסיורג" רעד ןעוו ,ןעמיטש 248 עטסיל רעטלספעג רעד ףיוא

 ןעמוקאב עטסיל רעטלספעג ןייז ףיוא טאה קאלב רעקניל

 .ןעמיטש 57 זיולב

 ־אגרא רעזדנוא ראפ םעווקאב ןעוועג זיא לאקאל רעד םגה

 ימוא היפ טנאקעג טאה׳מ עכלעוו ,טייקיטעט רעלענאיצאזינ

 רעבא רע זיא ,ןראטקאפ ערעדנא ןוא םינכש ןופ טרעטשעג

 סאד .קעטאילביבדואכאראב רעד ראפ טטאפעגוצ ןעוועג טשינ

 ־רעטניא ערעזדנוא .ןטכיולאב טשינ טנווא ןיא ןעוועג זיא לסעג

 ןטפירשרעטנוא ןופ ךליה רעד טימ טארטסיגאמ םייב ןצנעוו

 טשינ ןבאה ,לסעג םאד ןטכיולאב וצ רעניווונייא עלא ןופ

 ...יוו ןבילבעג טשינ הרירב רעדנא ץיק זדנוא זיא׳ס .ןפלאהעג

 קעטאילביב רעד ראפ רימ ןבאה .לאקאל ןטייווצ א ןעגניד

 ־קידענעב ןופ לקירב םייב לטיילק א ןעגנודעג קילייווטייצ

 רעסיורג רעקיסאפ א ןעמוקעגרעטנוא זיא ךאנרעד .אקטניט

 ־קייטפא ץפ)ןאמייוו ׳ה םייב ׳אקטנאי .ווש רעטנעצ ןיא לאקאל

 םעד ןפורעג ןוא קיטכיזראפ גונעג ןעוועג ןענעז רימ .(דאלקט

 ־יסאפ יד טלעטשעגטטעפ טאה רעכלעוו ,רענישזניא ןשיטאטש

 רעכעלטנפע ראפ ןוא טפאשלעזעג א ראפ לאקאל ןופ טייק

 ־עגנא לעיטנאניפ דיז רעבירעד■ ןבאה רימ .גנומענרעטנוא

 קידנבעגנא תעשב רעבא .לאז םעד ןעגנידעג ןוא טגנערטש

 רעד טאה ׳גנומענרעטנוא ןא ןגעוו עטטאראטט םוצ עטיב יד

 טשינ ׳עכלעוו ,עיטימאק א םנייז טקישעגפארא עטטאראטט

 וליפא טאה ,ןורסח םוש ןייק לאז ןפיוא ןעניפעג קידנענאק

 ...םעד טלטפעג רעבא ׳טטאפעגוצ אי זיא רע זא ,טקיטעטשאב

 ןייז רתוומ קזיה טימ טזומעג רעדיוו ןבאה רימ .רעמיצ־ןפערט

 ןעגנודעג רימ ןבאה ךעלדנע .עטייווצ א ןכוז ןוא הריד רעד ףיוא

 ןטיורג ןיא ,6 אקסראלטאק ףיוא רעדינ רעד ןיא לאקאל א

 עקידרעטעפש יד ןוא עיזאנמיג רעקידרעירפ רעד ןופ זיוה

 םיורעג גונעג ןעוועג טשינ זיא לאקאל רעד .ןלוש־םקלאפ

 רעבא ,טייצ רענעי ןיא רעדילגטימ לאצ רעטיורג רעד ראפ

 ־גוא ןעלקיוווצרעדנאנופ ןביוהעגנא רעדיוו ןטראד ןבאה רימ

 ץ1חא ,זדנוא זיא לאמלייט .טעברא־רוטלוק עטגייווצראפ רעזד

 ןטנווא־לערוטלוק ערעדנא ןוא עשירארעטיל לאצ עסיורג יד

 טייצ וצ טייצ ןופ ןעגנולעג ,תוחוכ ענעגייא ערעזדנוא טימ

 ןופ קידנבייהגא .ןטיורד ןופ ןטנערעפער ןעגנערבוצפארא

 ,טנוואדואקינרעיפאפ א טנדראעגנייא דימ ןבאה ,1930 ראי

 עכעלטע ,א״א לבברז בקעי ,וועל קחצי ןופ ןעגנוזעלראפ

 זיירק־דנארד ןטמיראב ןופ :םכותב ,ןעגנולעטשראפ־רעטאעט

 ךיוא יוו ,עשראוו ץפ עדייוו השמ ןופ ישזער רעד רעטנוא

 ןטימ עסעיפ א ,וואקרוט םאנאי ןופ ןעגנולעטשראפ עקינייא

 ־יצער ייווצ ,"ןעיורפ רימ" >— אקסנימאק אדיא ןופ לייטנא

 .א״א רעצלאה לחר ןופ ןטרעצנאק־עיצאט

 ־גייא ,סערגנאק־רוטלוק ןכאנ הפוקת יד ןעוועג זיא םאד

 ,רימ ."ןטרוק־טנווא .זעג" עלארטנעצ רעד ורוד טנדראעג

 ןליוו ןוא גנוווש םעיינ טימ ןעמוקעגקירוצ ןענעז ,ןטאגעלעד

 ההא ׳ה רעד ךיז טאה ךיוא .טעברא רעזדנוא ןצעזוצטראפ

 טלקיוועגרעדנאנופ ןבאה רימ ןוא קטוטלופ ןיא טצעזאב במאד

 עשירארעטיל ףיוא ןעגנוזעלראפ עטפא ,טייקיטעט עטיירב א

 *לאנא עבלאה ראפ ןסרוק־טנווא־שידיי ׳ערעדנא ןוא םעמעט

 ןבאה רימ .לוש רענכעשוואפ רעד ןופ רעליש ראפ ןוא ןטעבאפ

 ־מורא ךיז ןוא קעטאילביב־וואכאראב יד טרעטיירבעגסיוא

 ־סיורא ג ערעדנא ןשיווצ ,רענעלפ עסיורג טימ ןגארטעג

 רעד ןופ לבוי ןט*15 םוצ עבאגטיוא עקילאמנייא ןא ןבעגוצ

 ןראוועג ןפאשעג זיא׳ט ןוא ;קטוטלופ ןיא טנגוי־ןויצ־ילעופ

 טפראדאב ןיוש טאה ןאלפ רעד ןעוו .וצרעד לאירעטאמ ךס א

 *עילימאפ א ןעשעג במאד ׳ח םייב זיא ,ןרעוו טריזילאער

 טכאמראפ ןליופ ץנאג ןיא זיא ךטרוק טנווא .זעג" יד .קילגמוא

 ־ראפ ןאד טאה ייצילאפ יד .ןענאגרא־טכאמ יד ךרוד האוועג

 עכלעוו ,לאקאל ןטימ קעטאילביב יד קטוטלופ ןיא טעמתה

 .ראי ןבלאה א רעכעה ןעוועג טכאמראפ ןענעז

 ןלארטנעצ ןיא טריזילאגעל ןעוועג ןיוש זיא טייצ רענעי ןיא

 :טפאשלעזעג יד — טאטש ןיא זדניא ייב ךיוא ןוא באטשטאמ

 טאוו ,לאקאל רעד ."לארשי־ץרא ןקידנטעברא ןופ דניירפ"

 גאד ףיוא ןעוועג זיא .זעג רעד ראפ ןעגנודעג ןבאה רימ

 רימ ןבאה .תיבה־לעב ןכעלטסירק א ייב אקטראטאנעם־קראמ

 דצמ זיא׳ט ןעוו .טייקיטעט רעזדנוא טראד ןגארטעגרעביא

 ,םכסה א וצ ןעמוקעג ןענאגרא־טכאמ יד ןוא עלארטנעצ רעד

 רעבירא טייג "ןטרוק טנווא .זעג" רעד ןופ ןגעמראפ רעד זא

 לאקאל םעד ןעגנודעג רימ ןבאה ,"דניירפ" טפאשלעזעג רעד וצ



 י נ ט י קנע ל ב .ש

 דיוא רעבא ,ןקידרעירפ םעד ןגעקטנא ,5 עקסראילטאק ףיוא

 רימ ןבאה ואד .ת ץיק גנאל טאהעג טשינ רימ ןבאה ןטראד

 ־אנעס ףיוא יקסנילעשז למהרבא ׳ה םייב לאקאל א ןעגנודעג

 היזילאגעל וצ ןעגנולעג זדנוא זיא טייצ וצ טייצ ןופ .אקסראט

 ןא טנדראעגנייא טייצ רענעי ןיא ןבאה רימ .גנוזעלראפ א

 דאנ ,ךאלמ בייל גרוטאמארד ןוא רעטכיד םענופ טירטפיוא

 לופ א ייב לאמ עטייווצ םאד ןוא לארשי־ץרא ןיא ךוזאב ןייז

 עילאטיא ןיא ךוזאב ןייז דאנ — לאז־רעטאעט־טאטש ןטקאפעג

 טאה קעטאילביב יד .עיניסעבא ןיא ינילאסומ ץפ גירק ןכאנ

 לבייל דימלת־ייטראפ ןוא רבח ןיימ ןעמונעגרעביא ואד

 ךאנ ,רעדילגטימ עטסבאגאב ערעזדנוא ןופ רענייא ,שזאקעיפ

 .עיצאזינאגרא־רעדניק רעד ץפ

 םעד ןיא זיא ,גירק־טלעוו ןטייווצ םענופ דורבסיוא ןטימ

 רעזדנוא ןופ לטיפאק םאד ןראוועג טקידנעראפ לאקאל ןקיזאד

 .טייקיטעט רעכעלטפאשלעזעג־רוטלוק רעכייר

* 

 ןויכרא" ןופ ףליח רעד טימ דיוא ןוא ץרבז ןטיול ׳באה דיא

 לטיפאק א ןבעלוצפיוא ךיז טימאב ,ביבא־לת ןיא "הדובעה

 רעד ןופ טייקיטעט רעוויטקעפע ןוא רעשימרוטש רעד ןופ

 ־לעפאב רעשידיי רעד ןשיווצ ייטראפ ןוא טנגוי ןויצ ילעופ

 א ראנ טשינ ןעוועג זיא טעברא יד .קסוטלופ ןיא גנורעק

 דניוא טסיוויטקא העי ןופ טרעדאפעג ךמא ראנ ׳עקיליוויירפ

 רעד ןופ ןתואצוה יד — ןטסנידראפ עמירא ענייז ןופ ןטלאהוצ

 .טעבראעג טאה רע רעכלעוו ןיא ׳עיצוטיטסניא

 ןיא ןברוח ןלאנאיצאנ ןטיורג רעזדנא ץפ קילבנא ןיא

 טריפעגנא ןבאה עכלעוו ,עלא יד ןעקנעדעג רימ ןלאז ׳ןליופ

 טפאשלעזעג רעד ץפ ופאש ןוא ןעיוב םייב ןפלאהעגטימ ןוא

 יד ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ץא ייטראפ רעד ןופ ןוא

 ־תוירזבא רעדא רעדרעמ־רעלטיה יד ןגעק ףמאק ןיא ןטנארפ

 .ןרעגאל־טיוט ץא סאטעג יד ןיא ןראוועג טכארבעגמוא קיד

 קנעדנא רעייז ךיז ןיא ןגארט ,ענעבילבעגנבעל יד ׳רימ

 ןעוועג זיא סאוו ,הפוקת־טנגוי רעזדנוא ןופ רכז ןטימ ןעמאחצ

 ןופ ןוא לאעדיא־ןויצ ןטימ טליפענרעביא שיטסיורטלא יוזא

 ראפ ןוא קלאפ ןשידיי האפ ןגראמ העסעב א ןופ טלעוו א

 .טייהשטנעמ רעצנאג רעד

 עכלעוו ,עלא יד ןרעוו טנאמרעד ףוס םוצ דאנ ןלאז ץא

 ,ייז ןופ לייט א ןיא רעדא ,ןראי עלא יד ןופ דשמ ןיא ןבאה

 ןופ טסאל ערעווש יד ןגארטעגטימ ןוא טעבראעגטימ וויטקא

 ילעופ רעד ץפ טייקיטעט רעשיטילאפ ןוא רעלערוטלוק רעד

 עגעדישראפ בילוצ טשינ ןעק ךיא עכלעוו ׳קסוטלופ ןיא ץיצ

 י ןריזירעטקאראכ רעדנוזאב ןרעדעי םימעט

 :ענעמוקעגמוא יד

 ־ערג עדניה ,ןאמטלא ערוי ,רעדארב השמ ׳ינרוג סקאמ

 ,דלעפסוקראמ החמש ,שזאקעיפ עלייב ׳אשזור םולש ,םדב

 ,ינטיקנעלב עלעיש ,שזורדעלעיוו שרעה ׳דלעפסוקראמ םייח

 •> קעזירג עלעדנעמ ׳גרעבנירג עלעבייל

 :גירק ןכאנ ענעבראטשעג יד

 ־אמישאט עדלאג (לארשי ןיא — שטיוואמישאט הילדג

 1 ןליופ ןיא — םילוגראמ רתסא !עדאנאק ןיא — שטיוו

 :ענעבילבעג ןבעל יד

 ,קינלעמ הירא־הדוהי ׳ינטיקנעלב המלש ׳קאפושטש לטאמ

 ,שיפ עדיירפ ׳שיפ הרש ,שיפ עשטנירג ,גרעבנירג עשוהי

 לרעב ,שטיוואמישאט עקטיא ׳אינשיוו חספ ,אקנאימאלס■ בקעי

 לרימ ,ןאמלוב והילא ,אדימ קחצי ,אדימ רעדניס ,אדימ

 ־אכמיס עשטבאט ן לארשי ץא דיז ןעניפעג — שטיוואמישאט

 ,םיובנשריק ןמחנ ,שטיוועקטונ הרובד ;זיראפ ןיא — שטיוו

 עבאט (אניטנעגרא ןיא — רעדארב ץרפ ׳אדולעג עקצרעה

 ־ישאט עמולב ,יקסוואלפיצ החמש ,םוס קחצי ׳דלעפסוקראמ

 !ןליופ ןיא — שזאקעיפ לבייל ;עדאנאק ןיא — שטיוואמ

 .עקירעמא ןיא — יקציטעשפ לטאמ ,אקסאל לאירזע

 םע ןמרשיפ םהרבאו ץיבוקרמ הילדג
 ."ןטסיראבגנוי" לש הנטק הצובק

 םהרבא ןוא שטיוואקראמ הילדג
 עפורג עניילק א טימ ןאמרעשיפ

 דטסיראבגנוי"

 ן 90



 סעיצאזינאגרא — תועונת

 1921—22 ,טנגוידייצ־ילעופ רעד תפ גנוטלאווראפ
 ,(ייר ןיא רעטרעפ) ל״ז שטיוואליפאק ,(ייר ןיא רעטירד) ד״יה ,במאד ןרהא :ןעייטש םטכער ןופ

 שטיוואליפאק .ד .ש
 (רעט־4) ל״ז ,טאלבטאר ךורב ,(רעט־3) טאלבטאר בקעי ,(ייר ןיא רעט־2) למעז :ןציז

 1923 ראי ןיא קעטאילביב ץרפ .ל .י רעד ןופ גגנוטלאווראפ

 ו9ו



 םע־יצאמנאגרא — תועונת

 1924 .י ןיא ("טנגוי" .גרא טנגוי)ןויצ־ילעופ רעקניל רעד ןופ טעטימאק־טנגוי רעטשרע רעד
 (ליז) שטיוואמישאט .ג ,רעדארב ץרפ ,קינלעמ ,גרעבנירג .י :ןעייטש ,םקניל ףיוא םטכער ןופ

 (ד״יה^ סננקעראב ,(ל׳ז) קאפושטש ,(גנלארטנעצ ׳־טנגוי") ךייר .מ :ןציז

 1925 ראי ןיא ןויצ ילעופ עקניל ןופ ״טנגוי״
 .ןאס ,ןאמיינ ,קישזדורג ,ןאיפאס ,שטיוואמישאט ,ינטיקנעלב ןרהא המלש :עפורג רעד ןשיווצ

 א׳א לטינאד ,קינלטמ ,ללצ אפרא ,שיפ ,שטיווארדנטס ,עקסאל



 סעיצאזיבאנרא — תועונת

 ץויצ־ילעופ רעקגיל רעד ןופ טבגוי עפורג א
 ,ןשטייד יד ןופ עציילפ ןיא ליו ק א ןעמוקאב טאה סאוו ,ןאמיינ גילעז ןועמש טציז סטכער ןופ

 גירק ןופ געט עטשרע יד ןיא

 1927 ראי ,ןויצ־ילעופ עקניל ,ךסרוק־טנווא .זעג״ ייב זיירק־.מארד
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 ינטיקנעלב .ש

 וטסיווישקא ־ ןויצ־ילעופ

 זיא ןעמוקעג .(1911—1929) םיוב נ שרי ק ■דחמש

 *ןוב א ןשיוט לאמ עטשרע םאד קעטאילביב ןיא זדנוא וצ רע

 ־ילעופ" רעד ןופ רבח א ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעדורב ןייז ראפ

 עקיטכיזצרוק טימ דניק א דאנ טעמכ ,רוחב רעכיילב א .ךויצ

 .לושקלאפ רעד ןופ רעליש א דאנ ואד ןוא ןגיוא

 רעד ןיא לאמ יירד רעכיב יד ןטיבעג טאה רע ןעוו רעבא

 ־אטשראפ ךיא באה ׳ןפא ןעוועג זיא קעטאילביב יד ןעוו דאיר

 ךיא באה בייהנא ןיא .רעזעל רעד סע זיא ןיילא רע זא ןענ

 רעבא .ףוס םוצ זיב רעכיב יד טניילרעד רע יצ טלפייווצעג

 באה׳כ זא טגייצעגרעביא ךיז ךיא באה ,םרעפטנע ענייז ןופ

 ןגנוי ןלופטנאלאט ראג זיב ,ןכעלטינשכרוד טשינ א ךיז ראפ

 סאוו עטסעב םאד ןענעייל וצ טרירפסניא םיא באה׳כ .רעזעל

 .קעטאילביב רעזדנוא ןיא רעטלע ןייז ראפ טאהעג ןבאה רימ

 ןוא רעכיב ייווצ וצ ןטעב ןביוהעגנא רע טאה טייצ רעד טימ

 .ןעוועג םיכסמ באה ךיא

 "טנגוי" א ןראוועג רע זיא רעטעפש טייצ עצרו ק א טימ

 ־ייב ןטיול זא טגנאלראפ םיא ןופ ךיא באה ןאד .רעדילגטימ

 ןייז טימ ןלייט ךיז רע לאז םירבח עקיעפ ערעדנא ןופ ליפש

 טמיטשעגנייא ןרעג טאה רע .עכעלטנגוי ערעדנא טימ ןסיוו

 .זיירק טנגוי א ןופ ראטקורטסביא ןא ןראוועג זיא ןוא

 ןעמונעגקעווא ראי א ףיוא רימ טאה טסניד־רעטילימ םאד

 רע זיא ׳טרעקעגקירוצ דיז באה׳כ ןעוו .ןעייר ייטראפ יד ןופ

 ןאטעגניירא ,רעוט רעכעלטפאשלעזעג רעפייר א ןעוועג ןיוש

 רעייז ןוא םינינע םגנויצרעד ןוא טעברא־רוטלוק רעד ןיא

 ויוש טאה רע .ןסרוק טנווא עטנפעעג טלאמעד יד ייב וויטקא

 יד טעמדיוועג ,רעלקומש םלא טעבראעג גאט ייב דיוא ןאד

 ־רעד ןראפ ןוא טעברא עכעלטפאשלעזעג רעד ראפ ןטנווא

 רענעגייא ראפ — ןהעש טכאנ עטעפש יד ןוא ןזעוו סגנויצ

 .גנודליבטסבלעז
 ןעוועג רע זיא 1927 ראי ןיא טארטאטש םוצ ןלאוו יד ייב

 ןעגנוטיירגוצ עשינכעט יד ייב ייס — רעוט עטסוויטקא יד ןופ

 יד ןופ תומישר ןטיירגוצ ,ןעגנוזאל ןוא ןטאקאלפ ןלאמ יוו

 .ןעגנוזעלראפ ןוא ןעגניטימ־לאוו יד ייב ייס ןוא סרעלייוו

 ייב גנוביוטש ןפורעגסיורא רע טאה ,טלא ראי 16 םיוק

 טימ םירבח ערעטלע יד

 ןוא ןעקנאדעג עפייר ענייז

 ףיוא ןגאלשראפ עכעלפערט

 ,ןעגנולמאזראפ־ייטראפ יד

 םיא טאה ןעמ עכלעוו ייב

 .ןעניווווצייב טביולרעד

 קחצי ׳ה טימ ןעמאזוצ

 ־וטש טאה רעכלעוו ,במאד

 ־םעמעס ןטייווצ ןפיוא טריד

 ־לוקאפ ןשידירוי ןופ רעט

 ־ושטש בקעי ׳ח ןטימ טעט

 ¬בח ערעדנא ןוא קאפ

 ןלאוו יד דאנ רע טאה םיר
 טיובנשריק החמש

 עטגייווצראפ יד ןריזינאגרא וצ ןערב ןצנאג ןטימ ןעמונעג דיז

 ףיוא ןטערטעגפיוא זיא רע .טייקיטעט רוטלוק עשיייטראפ

 טשינ ,םעמעט סגנויצרעד ןוא עשירארעטיל ףיוא ןעגנוזעלראפ

 יוו ךעלטעטש עקימורא יד ןיא דיוא דאנ ,קסוטלופ ןיא ראנ

 .א״א וואקשיוו ,ןאשחר ,.זאמ־וואקאמ

 טאה ,טעטיסרעווינוא־סקלאפ םעד ןפאשעג ןבאה רימ ןעוו

 ־עפער וצ ןעמונעגרעטנוא םיובנשריק החמש רעגנוי רעד ךיז

 .רוטארעטיל רעשיעפארייא־ברעמ רעשידיי רעד ןגעוו ןריר

 .גנוטייצ־טנאוו א טזאלעגסיורא ןוא טריגאדער דיוא טאה רע

 ־רעפטנע ןא ןזיוועג לאמנייא רימ רע טאה טייצ רענעי ןיא

 ,טביירש רעלעטשטפירש רעד ווו ,גרעבנסייוו .מ .י ןופ ווירב

 םיא טגאז ןוא טנעלאט ןקידגגאזוצ־לופ א םיא ןיא טעז רע זא

 *רעד עטקישעגוצ ענייז ןופ סנייא ןקורדוצפא בורקב וצ

 .ןעגנולייצ

 ־סקלאפ רעד טאה 1928—9 ןופ רעטניוו ןרעווש םעניא

 .טעברא ערעלוגער ןייז ןסירעגרעביא טשינ טעטיסרעווינוא

 ןא טימ טנווא ןיא ןעמוקעג החמש זיא ,רעבמעצעד ןטימ ןיא

 דיז רע טאה ׳רעקירעזייה א .זדלאה ןפיוא דוט ןטלקיוועגמורא



 ןטסיוויטקא — ןוייצ ילעופ

 קנארק ןעוועג דאוו רעד הפ דשמ ןיא זיא רע זא ,טרעפטנעראפ

 ־ראפ טציא ריוא סיא טאה ראטקאד רעד ןוא עפירג ףיוא

 יד ןדלעמ וצ ןטעבעג טאה רע .בוטש ןופ ןייגוצטיורא טרעוו

 רעבא .סעיצקעל ענייז רע טיינאב ןא ןגראמ ןופ זא םירבח

 ףיוא קנארק ןראוועג זיא רע ...ןעמוקעג טשיב רעדיוו זיא רע

 עכעלטע ןופ דשמ ןיא ןוא גנודניצטנא־ןעגנול רערעווש א

 •טיוט ןטימ דיז טלגבארעג ןכאוו

 ראורבעפ ןט3 םעד גאטנוז ,גאט ןקיטסארפ ןרעווש א ןיא

 ־אב םיא עכעלטנגוי ןוא רעטעברא רעטרעדנוה ןבאה ,1929

 ץנערק ןוא םעיצאגעלעד דיוא־יוו ׳געוו ןטצעל ןייז ףהא טיילג

 .סעיצאזינאגרא־טנגוי ןוא ןעייטראפ רעטעברא עשידיי עלא ןופ

 רעד ןופ ןאגרא םעד יוו גנוטייצ רעטעברא רעד ןיא

 רעמוג־לירפא ןיא ןוא ראורבעפ ןט15 ןופ ןויצ־ילעופ רעקניל

 ־ערג טכעלטנפעראפ ןראוועג ןענעז "טנגוי רעיירפ" רעד ןופ

 עקימורא יד ןופ ןוא םירבח רעקסוטלופ ןופ ןגאלארקענ ערעס

 .ךעלטעטש

 ןעוועג זיא עדייז סלעקנערפ ףסוי .לעקנערפ ףסוי

 ןיא זיא רעכלעוו ,רעבראפ לארשי רעדא לעקנערפ לארשי ׳ר

 טשינ ,ךיילג ןעגנאגעג ךאנ ראי 90 רעביא ןופ רעטלא רעד

 ,ץלאה לטייש א טקאהעצ גנוגנערטשנא ןא טאה ,ןגיובעגנייא

 ןלאירעטאמ עטבראפעג יד טשימעג ןוא לסעק םייב ןענאטשעג

 עזאלמייה יד קידנפלעה ׳יירעוטללכ טימ ןעמונראפ דיז ןוא

 .טיונ רעייז ןיא

 ־עקרוי רעבמעראז רעד ןעוועג זיא עדייז רעטייווצ ןייז

 ןסיוו רעייז טימ טנאקאב ןעוועג ןענעז ןיז ענייז םאוו ,שטיוו

 טימ ןענאטשעגפא טשינ זיא עמולב רעטומ ןייז .ערעל ןוא

 .רעדירב עטנרעלעג עריא ןופ ץנעגעלעטביא ןוא המכח ריא

 ןופ טיירפאב ירפ ךיז טאה החמש רעדורב רערעטלע ןייז

 טאוו ,רעטאפ םעד טגלאפעג טאה רעבא החגשה סרעטאפ

 זיא ךאד .טייקשידיי םיא טימ טנרעלעג טייצ עגנאל א טאה

 "היצ־ילעופ" רעד ןיא וויטקא ןראוועג רימ ןופ רעירפ רע

 ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא רעטעפש .טנגוי

 רעדנוזאב ןוא ייז טימ טריפעגנא ׳"ןסרוק טנווא" טפאשלעזעג

 ,1926—7 ראי ןיא .זיירק־מארד ןיא ןוא ראכ ןיא ןעוועג וויטקא

 ־אילביב רעד ןעוועג רע זיא ,רעטילימ ןיא ןעניד ןיימ תעב

 יד טימ ןעמאזוצ .קעטאילביב "וואכאראב" רעד ןופ ראקעט

 ןייק קעווא 1929 ראי ןיא ייז ןענעז החפשמ ןוא ןרעטלע

 ךוובסיוא ןטימ .וואקשורפ ןיא טצעזאב ךיז טאה ףסוי .עשראוו

 ךאנרעד רעבא קאטסילאיב ןייק קעווא רע זיא גירק ןופ

 .רעדניק ןוא יודפ רעד וצ םייח א דיז טרעקעגמוא

 — םענאגילוכ עשיליופ הפ ןראוועג טעדראמרעד זיא רע

 .ןעגנוטארסיוא־ןסאמ עשיצאנ יד ראפ ןראי

 וויטקא ןעוועג ןראי עלא זיא רע .ן א י פ א ס דוד ןרהא

 ןעוועג) רענידראפ רעטוג א קידנעייז .ךויצ ילעופ" רעד ןיא

 עלעיצנאניפ עלא ייב ייטראפ יד טציטשעג רע טאה (רעשיפ א

 ןוא דאכ ןויצ ילעופ ןיא ןקילייטאב דיז טגעלפ רע .סעיצקא

 ךהא רע טאה םיארונ םימי יד ןיא .אלאס ןטערטפיוא דיוא

 רע ןעוו ,לוש רעסיורג רעד ןיא םיללפתמ יד ןעוועג הנהמ

 םעד ןפלאהעגוצ עמיטש־סאב רעטנכייצעגסוא ןייז טימ טאה

 רע .דומע םייב (שטיוואנארא) טחוש לשרעה ןזח ןשיטאטש

 .לארשי ןיא ןבראטשעג זיא

 ־עגנוי רעד ןעוועג זיא רע .שטיוואקראמ הילדג

 טייהרעגנוי ןראוועג ןענעז עכלעוו ,רעדירב ייווצ יד ןופ רער

 ־אהעג רעווש טאה רעטומ יד .רעטאפ רעייז ןופ טמותיראפ

 עגאל יד .רעדניק עריא ןעיצרעד ןוא ןרענרעד וצ ידכ טעווער

 רעדירב יד ןעוו ,טרעסעבראפ ריז טאה החפשמ רעד ןופ

 רעדיינש א ןראוועג זיא הילדג .ךאפ א טנרעלעגסיוא ךיז ןבאה

 ךיז טאה רע ןעוו .ןשטיוועינשיוו ייב וראי עלא טעבראעג ןוא

 ־אפלא ןא טעמכ ןעוועג רע זיא "טנגוי" רעד ןיא ןסאלשעגנא

 ןטייקכעלגעמ ןייק ןראי עגנוי יד ןיא קידנבאה טשינ ,טעב

 טשינ ענייז טקעלפטנא דיז ןבאה רעבא דלאב .ןענרעל וצ דיז

 טנרעלעגסיוא דלאב דיז טאה רע .ןטייקיעפ עכעלטינשכרוד

 ןיא ןעמענ וצ לייטגא !ביוחעגנא ןוא ןביירש הא ןענעייל

 עשירארעטיל ןוא עשיטילאפ רעביא םעיסוקסיד עכעלטנפע

 ,זיירק טנגוי א ןופ ראטקורטסניא א ןראוועג ןוא סעמעט

 דעווש 1932 ראי ןיא זיא רע ןעוו .״ראבגנוי״ ןופ דיוא רעטעפש

 קידנבאה ,גנודניצטנא ןעגנול א ףיוא ןראוועג קנארק

 םעד ןופ טיוט ןוא טייהקנארק רעד דאנ "גנוראפרעד" ןהש

 געט עטשרע יד ןיא דלאב רימ ןבאה ,םיובנשריק החמש ׳ח

 טשינ שממ ןוא םירבח ןופ ןרושזיד םיא ייב טנדראעגנייא

 םיריוטקאד עטסעב יד ןופ ףליה רעד טימ .םיא הפ ןטערטעגפא

 ךאלמ ןופ לגענ יד ןופ ןעוועטארוצפא םיא ןעגנולעג זדנוא זיא

 יד וצ ןעמוקוצקירוצ םיא טכעלגעמרעד םעדכאנ ןוא תומה

 .תוחוכ

 ןזיב ייטראפ ןויצ ילעופ רעד ןיא וויטקא ןעוועג זיא רע

 ןייז ןופ טרא סאד •גירק טלעוו ןטייווצ םענופ דירבסהא

 עטצעל סאד .טנאקאבמוא זיא דנאבראפךטאר ןיא םוקמוא

 ןענאוו ןופ וואליגאמ ןיא 1941 ןיא ןעזעג םיא ןעמ טאה לאמ

 ןעוועטאר וצ ךיז ,חרזמ ףהא ןגאלשכרוד טלאוועג ךיז טאה רע

 .יימרא רעשיטסירעלטיה־שישטייד רעקידנפיירגנא רעד ןופ



 י נ טיק נ עלב .ש

 ןופ רעטסלטימ רעד,ןעוועג זיא רע .ן א מ די ר פ ףסוי

 ־ראפ רעטלע ןעירפ רעייז ןיא ןענעז עכלעוו ׳רעדירב יירד

 ךכאז א ,ןאמדירפ בקעי רעטאפ רעייז ןעוו ,האווגזג טמותי

 .עפארטסאטאק־םובאטיוא ןא ןופ ןעמוקעגמוא זיא ,רחוס

 ןסאלשעגנא ריז רע טאה ׳גנוי רעייז דאנ ׳1926 ראי ןיא

 ענעדישראפ ףיוא טנכייצעגסיוא דיז דלאב ."טגנוי" רעד ןיא

 רעד ןיא וויטקא ןעוועג האי עלא רע זיא רעטעפש .ןטיבעג

 .עיצאזינאגרא

 רעד ץפ) עגייפ דרפ ןייז טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא

 .דנאלסורסייוו ןיא דניק רעייז־ןייז ןוא (קישטנאלעש םייח

 ילעופ" רעד ןיא רע זיא ןעמוקעג .ק א ו ו ט י ל המלש

 "שזאטס" א ךיז רעטנוא טאהעג ןוא 1925 ראי ןיא טנגוי ךויצ

 ןטפעה עקיר לקעפ א ןוא רעכיב עטנעיילעגרעביא ךס א ןופ

 *עג טשינ םענייק טאה רע עכלעוו ׳רעדיל טימ ענעבירשאב

 רעבא .(רימ רעטנורעד ןוא) רבח ןמיטניא ןא רעסיוא ,ןזיוו

 עשיטעאפ יד םיא ייב ךיז טאה טייצ רעד טימ זא סיוא טזייוו

 עכעלריטאנ בילוצ ןעוועג זיא סאד יצ .טפעוועגסיוא ןעגנוגיינ

 ףיוא ןענידראפ וצ לגנארעג העווש ןייז בילוצ רעדא ,תוביס

 טאה רע .רעדיינש ייב לגניי ןרעל א םלא טיורב לקיטש א

 ןפלעהוצ ךיוא ראנ ,ךיז ראפ ראנ טשיג ןענידראפ טפראדעג

 ןוא רעדניק עניילק טימ טעטסאלאב ,ןרעטלע עמערא ענייז

 .רעטומ עקנארק שינארב ןייז ,רקיע רעד

 ןיא ןלעזעג םלא טעבראעג רע טאה ראי ןט!927 םענופ

 רעד ןיא םירבח עוויטקא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןוא עשראוו

 הנותח ןייז דאנ .טאטשפיוה רעד ןיא "עינאלאק רעקסוטלופ"

 ןיוש ייז ןענעז קסוטלופ ןופ ןייטשפע עגייפ עט׳ח רעד טימ

 רמוא ןענעז ייז .םיבשות רעוועשראוו עלעיציפא האוועג

 .אטעג רעוועשראוו ןיא ןעמוקעג

 רע טאה ןראי רע30 יד ןופ ביוהנא ןיא .ש י פ םירפא

 עכלעוו ׳םירבח עגנוי עטנכייצעגסיוא עפורג רעד וצ טרעהעג

 ילעופ" רעקסוטלופ רעד ןיא ןטמא עקידנריפ ןעמונראפ ןבאה

 ,לוש םקלאפ רעד ןופ ןסאלק עטלייצעג יד ץוחא .טנגוי ךויצ

 ןעמוקאב גנודליבסיוא ןייז רע טאה ,טקידנעראפ טאה רע סאוו

 ־יטעט ןייז טימ טנכייצעגסיוא דיז טאה רע ."טנגוי" רעד ןיא

 ראטקורטסניא־טנגוי א קידנעייז ׳ןטיבעג ךס א ףיוא טייק

 .רעריפנא טנגוי יד ןופ רענייא ןוא

 לטיג עטרבח ןוא יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא

 *עיורט סאד ןכאמוצכרודא ןעוועג טרעשאב זיא ייז .רעטסנעפ

 ןשיווצ םאפ םעד ףיוא "דנאל סמענייק" ןופ לטיפאק עקיר

 עשיטעיוואס יד .ץענערג רעשיטעיוואס ןוא רעשטייד רעד

 ךרוד ענעמונראפ יד ףיוא טזאלעגברודא טשינ ייז ןבאה ןכאוו

 טלייטעג ןוא טעוועטארעג טשינ ךיז ןבאה ייז .ןטיבעג ייז

 ןשידיי ןופ רעטכעט ןוא ןיז ןענאילימ סקעז יד ןופ לרוג םעד

 .קלאפ

 רעד ןופ רעדניק ףניפ ץפ יירד .אלרעמ החפשמ יד

 ילעופ" רעד ןיא סרעוט עוויטקא ןעוועג ןענעז אלרעמ החפשמ

 ןראי יד ןיא ןעוועג זיא לשרעה רעטסטלע רעד .ייטראפ "ןויצ

 ץרפ .ל .י רעמאזניימעג רעד ןופ רעציזראפ רעד 1918—1923

 םיא טאה טייהקנארק־ןעגנול ערעווש יד רעבא ,קעטאילביב

 ךויצ־ילעופ רעוויטקא רעד ןופ ןעמונעגקעווא טייהרעגנוי

 .1925 ילוי ןט24 םעד ןבראטשעג זיא רע .טעברא

 רעד ןופ ןראוועג טלייוועגסיוא זיא השמ ץז רעטייווצ רעד

 — ךאנרעד ,1927 ראי ןיא טארטאטש ןיא עטסיל ןויצ ילעופ

 רעמאזניימעג רעד ףדא — 1939 ראי ןיא ץא 1928 ראי ןיא

 .עטסיל־רעטעברא

 יז .רעטלע ןטיול עטירד יד ןעוועג זיא עלייב רעטכאט יד

 גנאפגא ןופ טנגוי ךויצ ילעופ" רעד ןיא ןעוועג וויטקא זיא

 ףליהעג 1928—1925 ןראי יד ןיא ןעוועג .ןראי רעקיצנאווצ

 ־לעזעג רעד ןופ דילגטימ־םגנוטלאווראפ ןוא ןירעקעטאילביב

 ־עגמוא ןענעז תוחפשמ ערעייז ןוא ייז .ןסרוק־טנווא טפאש

 ןופ טרא םאד .סרעדרעמ עשיצאנ יד ךרוד ןראוועג טבארב

 .טנאקאב טשינ זיא םוקמוא רעייז

 רואקאמ ןופ רע טאה טמאטשעג .ןיטשרוב השמ

 םעדייא רעקסוטלופ א ןראוועג זיא רע ןעוו .יקצעיוואזאמ

 ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ,טאטש רעד ןיא דיז טצעזאב ןוא

 ־ילעופ" יד ץפ רעריפנא יד ןופ ןוא רעדילגטימ עטסוויטקא יד

 ןעוועג ןראי ךס א ןענעז הריד ןייז ןוא טאטשראוו ןייז ."ןויצ

 1939 יאמ ןיא .וויטקא־ךויצ־ילעופ״ םענופ טקנופפערט רעד

 ־גיימעג רעד ףיוא טארטאטש ןיא האוועג טלייוועגסיוא רע זיא

 .עטסיל־רעטעברא רעמאז

 ,םיצאנ יד ךרוד קסוטלופ ןופ ןדיי יד ןגאיסיורא ןכאנ

 ןראי יד ןיא ,ווירב עכעלטע םיא ןופ ןטלאהרעד דיא באה

 עקטע יורפ ןייז טימ ןעניפעג ךיז טאה רע ןעוו ,1940—41

 רערעגנוי ןייז .(קסנאגול :רעירפ) דארגוואלישאראוו ןיא

 ־סארק ןייק טאהעג הנותח גירק םעד ברע טאה םאוו ,רעדורב

 ,גירק ןופ געט עטשרע יד ןיא ןראוועג ןסאשרעד זיא ,ץלישאנ

 ־סגנאווצ ףיוא דנאלשטייד ןייק ןבירטעג םיא טאה ןעמ תעב

 החפשמ רעסיורג רעד ץפ רעדילגטימ עקירביא יד .טעברא

 .םוטנדיי רעוואקאמ ןטימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא רעטעפש ןענעז

 העד ןוא יודפ רעד טימ קערוגא למהרבא ׳רעדורב םיורפ ןייז
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 ןטסיוויטקא — ןוייצ ילעופ

 ןיא לטעטש א ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ,רעדניק ענעסקאוו

 *השמ ,ןאמ ריא טימ עקטיא רעטסעווש ןייז .זיירק רעקסנימ

 ריז ןבאה ,ר עדגי ק ענעסקאוורעד יירד תא ׳קעשזנארד םייח

 ־ןטאר ןופ 1940 ןיא ךיז ןרעקמוא ןכאנ ,ינראס ןיא טצעזאב

 רענראס ןטימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא טראד ןוא דנאבראפ

 .םוטנדיי

 עטסגנוי יד תפ •(1930—1899) קאפושטש בקעי

 ייג רעד ןיא ןטארטעגניירא רע זיא ,1916 ןיא ןיוש ,ןראי

 ןעוועג ןוא קסוטלופ ןיא טנגוי*״ןויצ־ילעופ" רעטעדנירגעג

 "ןויצ־ילעופ" ןופ רעייטשראפ רעד ןראי עקידרעטעפש יד ןיא

 רע .סעיצוט״טסניא־רוטלוק עשיייטראפנשיווצ ענעדישראפ ןיא

 ,טנגוי יד ןדליבוצסיוא ףיוא טייצ ךס! א ןבעגעגקעווא טאה

 ןעבעייל וצ ןגיווואב ןוא גנוטייצ א ןייטשראפ וצ ייז טנרעלעג

 ־טסבלעז ןייז קנאד א רע זיא ,טקאדידאטיוא ןא ןיילא .ךוב א

 עשידיי עטסקיגיזטסווואב יד ןופ רענייא ןראוועג גנודליב

 זיא רע .טאטש ןיא רעוט עכעלטפאשלעזעג ןוא רעטעברא

 טימ זא ,ןזיוואב ןוא ענעלטנגוי ערעדנא ראפ רעטסומ א ןעוועג

 *םגנודליב ןוא ןלוש עלעיציפא ןא ,ןעמ ןאק ןליוו ןקראטש א

 .ןסיוו ןוא גנודליב ןכיירגרעד ,ןטלאטשנא

 ־עטיל א ףוא טנגעגאב םיא דיא באה לאמ עטשרע סאד

 ,קעטאילביב־ץרפ .ל .י רעניימעגלא רעד ןיא טנווא ןשיראר

 ערעדנא טימ ןעמאזוצ טרירעפער טאה רע ןעוו ,1922 ראי ןיא

 ןיימ ןעוועג זיא סאד .עמעט רעשירארעטיל א ףיוא םירבח

 םתא געט עכעלטע ןיא .טנווא ןימ אזא ףיוא ךוזאב רעטשרע

 ןגארטעג טאה רע ןעוו "גאטראפ א ןיא ןפארטעג ךיז רימ ןבאה

 — דלימ טימ ןענאק ערעווש ייווצ טאטש רעד רעטנוא ןופ

 .םישובלמ־םטעברא יד ןיא ןאטעגנא — רחסמ םרעטומ ןייז ראפ

 ןוא טלעטשעגפא ךיז רע טאה טסירגאב םיא באה ךיא ןעוו

 זא ,טנעקרעד דימ טאה רע .ןסעומש וצ רימ טימ ןביוהעגנא

 ךיוא ןוא קעטאילביב ןיא טנווא ןפיוא ןעוועגייב ןיב דיא

 ןרעגנוי ןייז טימ טאטשראוו ןייא ןיא טעברא דיא זא ,טסווועג

 זיא עגארפ עטשרע ןייז .לגניידרעל םלא ,לטאמ ,רעדורב

 ?רעדילגטימ־״טנגוי" ןייק טשינ רעוו דיא סאוו ראפ ,ןעוועג

 רעדיילק עגנאל עניימ וצ זא ,טרעפטנעעג םיא באה דיא

 :טפאלעגרעדנאנופ דיז רע טאה .טשינ סאד דימ טסאפ

 *שיראנ ?םע טאה גנוטיידאב א ראפ םאוו ?גנודיילק —

 זרימ םע טרעטש טעדיילקעג םערא ייג דיא זא ןוא !ןטייק

 'לופ ןיא ןעוועג טשינ טייצ ערעגנעל א רע זיא ךאנרעד

 םייה א ןעמוק טגעלפ רע ןעוו .עשראוו ןיא טעבראעג ןוא קסוט

 לאז רע ,טזאלעגפא טשינ ןיוש םיא רימ ןבאה ,בוט־םוי ףיוא

 .עמעט טשינ זיא׳ס רעכלעוו ףוא ןרירעפער זדנוא ראפ

 *טנווא ראפ טפאשלעזעג יד טעדנירגעג ןבאה דימ ןעוו

 האוועג תא קסוטלופ ןיא ןענופעג דיז רעדיוו רע טאה ,ןסרוק

 *עוואב־ןויצ־ילעופ רעד ןופ רעוט עטסוויטקא יד ןופ רענייא

 .םעיצוטיטסניא־רוטלוק עריא תפ ןוא גנוג

 רע זיא ,1921 ילוי ןטשרע םעד ,ןלאוו־טארטאטש יד ייב

 ־ערגאב שטאכ .עטסיל־צ״עופ רעד ןופ ןראוועג טלייוועגסיוא

 טקעלפטנא דיז רע טאה ׳דארפש רעשיליופ רעד ןיא טצעג

 .רענעמטאר עשידיי עטסוויטקא ןוא עטסעב יד ןופ■ רענייא םלא

 רעשידיי רעד ןופ עיצאנימירקסויד רעד ןגעק טפמעקעג טאה רע

 ןופ טקנופ םוש ןייק טזאלעגכרודא טשינ ןוא גנורעקלעפאב

 ןסערעטניא יד ןגעק ןעוועג זיא סאד ביוא ,גנונעדרא־גאט רעד

 .טאטש ןיא רעגריב עשידיי יד ןופ

 ןיא ,1928 ראי ןיא ןלאוו־טאר־טאטש עטייווצ יד דאנ

 טנאקעג רע טאה ,האוועג טלייוועגסיוא רעדיוו זיא רע עכלעוו

 א בילוצ .טייצ עצרוק א ראפ טארטסיגאמ ןיא קיטעט ןייז

 ־קעווא ןוא ,קסוטלופ ןזאלראפ טזומעג רע טאה תוביס ךס

 .עשראוו ןייק ןראפעג

 *ראפ ןרעווש ןכאג ראי ןבלאהטרעדנא רעבירא םיוק זיא׳ס

 החמש ׳ח ןופ טיוט ןבילוצ טאהעג ןבאה רימ סאוו ,טסול

 עקידנרעטישרעד יד ןעמוקאב ןבאה רימ ןעוו ,םיובנשריק

 א תפ ןבראטשעג זיא קאפושטש בקעי זא ,עשראוו ןופ העידי

 דימ .ראי 31 ןופ רעטלע ןקידנעילב ןיא טייהקנארק־ץראה

 ידכ ,טאטשפיוה רעשיליופ רעד ןיא ןראפעגקעווא דיילג ןענעז

 *םוטלופ ןופ עפורג א טימ ןעמאזוצ היוול ןייז ןענעדראוצנייא

 .עשראוו ןיא םירבח רעק

 *רענאד ןעמוקעגראפ תא עכלעוו ,היוול רעסיורג רעד ןיא

 ־ראפ טקילייטאב דיוא דיז ןבאה ,1930 ילוי ןט10 םעד קיטש

 זיא רע עכלעוו ןיא ,םעיצוטיטסניא ענעדישראפ ןופ רעייטש

 ־רעטעברא" רעד ןיא .ץנערק ןוא ןעמולב טימ — קיטעט ןעוועג

 רעסיורג א ןראוועג טקורדעג זיא ילוי ןט11 ןופ "גנוטייצ

 טייקיטעט רעכעלטפאשלעזעג רעד ןגעוו םיטרפ טימ גאלארקענ

 .םענעבראטשראפ םענופ

 ־נייא רימ ןבאה ,טסוגיוא ןט־9 םעד תבש ,םישולש יד וצ

 ,עימעדאקא־רעיורט א לאז־רעטאעט ןשיטאטש ןיא טנדראעג

 לאצ עסיורג א טקילייטאב ךיוא דיז ןבאה םע רעכלעוו ףיוא

 .וואנאכעשט ןוא ןאשזור ,וואקשיוו ,וואקאמ ןופ םירבח

 רימ ןבאה קאפושטש בקעי ןופ טיוט ןקיטייצירפ ןטימ

 רעיובטימ ןעיירטעג א ,דניתפ ןוא רבח ןרעייט א ןריולראפ

 .םעיצוטיטסניא עלערוטלוק עריא תא ייטראפ רעזדנוא ןופ

 ,ןטלעוו ייווצ ׳רעדירב ייווצ .במאד קחצי ןוא ןרהא

 .לרוג ןייא
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 גטיקנעלב .ש

 ןיא ןעוועג ןענעז עדייב .ןעוועג ייז ןענעז רעדירב ייווצ

 *גאווצ יד ברע ץפ דאנ — ןרהא > ייטראפ־״ןויצ־ילעופ" רעד

 טשינ ןענעז ייז .1929—25 ןראי יד ןיא — קחצי ,האי רעקיצ

 — קחצי ןוא ןזאלעגפא לסיב א — ןרהא .ךיז וצ ךעלנע ןעוועג

 ־רעביא ,רעקיור א ןעוועג זיא ןרהא .טנאדעפ רעסיורג א

 זיא קחצי .קיה ,ליטש ןעגנוגגידאב עטסרעווש יד ןגארטעג

 ענרעזייא" ןעוועג ןענעז עדייב .רוטאנ עקידנזיורב א ןעוועג

 ןעוועג קחצי זיא ,ןעמאנעפ א ןעוועג זיא ןרהא ביוא ."תוחומ

 .יוליע ןא

 עגנוי יד ןיא ,ןענרעל םאד ןפראוועגקעווא טאה ןרהא

 ־רעד טימ טאה קחצי ,עיזאנמיג רעד טימ ןסירעגרעביא ,האי

 יד ןופ בייהנא ןיא טעטלוקאפ ןשידירוי םעד טקידבעעג גלאפ

 ׳קוור טדערעג טאה ןרהא .רענדער עטוג עדייב .ןראי רע30

 ענייז טעדנירגאב קיניזפיט ןוא רעטרעוו יד טלייצעג ,ליטש

 טצירפשעג טאה ,רענדערךסאמ א ןעוועג זיא קחצי .ןטנעמוגרא

 רעד .םזאיחטנע טימ רערעהוצ יד ןדנוצעגנא ןוא ןעקנופ טימ

 טאה ןרהא .קיטראנדישראפ ןעוועג זיא רערעייז געוו־סנבעל

 ןעוועג ןענעז םע עכלעוו ,ףליה רעד ןופ ןסינעג טלאוועג טשיג

 עטאט עטעוועראהדאפ־קידנעטש יד םיא■ ןבעג וצ טיירג

 טגעלפ׳מ יוו■ ,ןאטשאק רעדא — במאד דוד רעטאפ רעד .עמאמ

 ןיא טאה רעטומ יד .בצק א ןעוועג זיא — טאטש ןיא ןפור םיא

 ־עג ןבאה ייז .גייצנירג ןפיוקראפ וצ טאהעג טיילק ןבלעז

 רעבא .גנודליב ןייז ןייז־ךישממ לאז רוכב רעייז זא ,טבערטש

 ןראוועג ןוא עיזאנמיג רעד טימ ןסירעגרעגיא טאה ןרהא

 ,"טנגוידויצ־ילעופ" רעטעדנירגעג סאוו ראנ רעד ןיא וויטקא

 ראי ןיא .עיזעאפ טימ "ןקידניזרעטנוא" ןביוהעגנא דיוא ןוא

 טלעוו רעסיורג רעד ןיא טזאלעגקעווא ךיז רע טאה 1923

 טלדנאווראפ ןוא ךבעל ןופ ןטעטיסרעווינוא" יד ןיא ךיז ןענרעל

 ךיוא זיא רע .עיגלעב ןיא רעבערג־ןליוק — א ןיא ןראוועג

 ןיא שא םולש ייב ראטערקעס א טייצ עסיוועג א ןעוועג

 ."רעדיל ןבירשעג ןוא ךיהקנארפ

 טאה׳ס .ןליופ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1927 ראי ןיא

 ־סנבעל ןייז טכיירגרעד ךעלדנע טאה רע זא ,ןטפודעגסיוא דיז

 ןראוועג ןריובעג ייז ייב זיא׳ס ןוא טאהעג הנותח טאה רע .ליצ

 ןייז ךאנ — ץרפ ןבעגעג םיא ןעמ טאה ןעמאנ א) עלעגוז א

 ןטארעג ןטלעז א ןעוועג זיא םע .(ץרפ .ל .י רעטכיד ןטבילאב

 דיוא ןוא החפשמ רעצנאג רעד ראפ ןיורק א ןראוועג ןוא דניק

 .ןרעטלע עזגורב טלאמעד זיב ענייז טרעטנענרעד

 ןרהא זיא ,קסוטלופ ןיא 1931—3 ןראי יד ןיא קידנעניווו

 ־עג זיא וויטאמ ןבורג־ןליוק א — ״דרעפ׳ס ןוא ךיא״ דיל ןייז יי
 ןופ ןאגרא) עשראוו ןיא "טנגוי רעיירפ" רעד ןיא ןראוועג טקורד

 .1926 יאמ ןיא (״צ״עופ־טנגוי״ רעד

 .טיבעג ןלערוטלוק ןפיוא ייטראפ רעד ןיא וויטקא ןעוועג

 ־עגגא ןעוועג רע זיא עיגלעב ןופ קירוצ קידנעמוק שטאכ

 טשינ ןוא םזילאודיווידניא־םזיכראנא ןופ ןעעדיא טימ טפאז

 רע .ךויצ־ילעופ" רעד ןופ געוו ןשיטילאפ ןטימ ןעוועג םיכסמ

 ־עטיל עטנדראעגנייא עלא ףיוא ןטערטעגסיורא טלאמעד זיא

 רצ (רימ טימ ןעמאזוצ) ןביוהעגנא ןוא סעיסוקסיד עשיראר

 עבאגסיוא־לבוי רעקילאמנייא ןא ראפ לאירעטאמ ןעלמאזפיונ

 ןוא קסוטלופ ןיא "טנגוי ןויצ ילעופ" רעד ןופ ראי 25 ןופ

 ןייז טייז קסוטלופ ןיא בושי ןשידיי ןגעוו — םעד טימ ןעמאזוצ

 .גנוייטשטנא

 ןסאלשעג טכאמ רעד ךרוד זיא 1933 רעבמעוואנ ףוס!

 ריא טימ ןעמאזוצ ןוא טפאשלעזעג־רוטלוק רעזדנוא ןראוועג

 טייצ עצרוק א ףיוא טלאמעד זיא׳ס .קעטאילביב יד דיוא

 .טעברא עשירעיצרעד רומלוק רעזדנוא ןראוועג ןסירעגרעביא

 .לרוג ןופ ןראוועג ןפארטעג רעווש רע זיא טייצ רענעי ןיא

 םעצולפ טאה ׳טלקיווטנא ןייש יוזא דיז טאה םאוו ,דניק סאד

 םיא טאה׳מ ןוא םראדנילב רעד ןופ לאפנא העווש א ןעמוקאב

 טכיוועגכיילג ןסיוועג א טאה רע .ןעוועטאר וצ ןזיוואב טשינ

 סאד םיא ייב האוועג ןריובעג זיא םע ןעוו ,ןעמוקאב קירוצ

 וצ ןטייקירעווש ענייז רעבא .עלעדיימ א — דניק עט׳ייווצ

 ךעלקריוו םיא ןבאה ■הסנרפ ןוא טעברא עקידנעטש א ןעניפעג

 .ןכארבעצ טשינ רעבא ,טפייוועגכיילג־םנבעל ןייז טרעטשעצ

 םוצ טקישעג טשינ ץעגרע ןיא רעבא רעדיל ןבירשעג טאה רע

 ןטפעה ירוצ ןבעגעגרעביא טאהעג לאמא רימ טאה רע .ןקורד

 .קעטאילביב רעד ןיא ןטלאה םע לאז׳כ ,רעדיל טימ

 רע ז ןקורדוצפא ץעגרע טשינ ייז וטסקיש םאוו ראפ —

 :ןאטעג ךאמ א עגארפ ןיימ ףיוא טאה

 ןייא ןיא זא ,ראג קנעדעג׳כ ...ןבעג רימ םע טעוו םאוו —

 ..."םירמח עצנאג ׳םירבק ןבארג" ןגעוו טדערעג ךיז טאה דיל

 רעפיורג רעטנעאנ רעד ףדא טגאזעג תואיבנ טלאוו רע רו

 ,ןסעצארפ רעווקסאמ יד ןופ טייצ רעד ןיא .עפארטסאטאק

 לאז רע זא ,וצ ןילאטס טיהג םאד — :טיגאזעג רימ רע טאה

 םיא באה ךיא ןעוו ..."העלטיה טימ געוו לקיטש א מיג ןענאק

 יאוולה — :טגאזעג רימ רע טאה ,רעטניוטשרעד א טקוקעגגא

 ןעמוק "האפיטנא" ייווצ רעבא ,ןעשעג טשינ עקאט םע לאז

 טאה קחצי רעדורב ןייז ךרא ,דיא ראנ טשינ ...ףיונוצ ךיז

 רעדורב ןיימ — :ןגאז טגעלפ קחצי .ןענאטשראפ טשינ םיא

 רעבירעד ,ירפ וצ ראי 100 טימ האוועג ןריובעג זיא החא

 ...טרעדנוהראי ןקיטנייה ןיא ןסאפניירא טשינ ךיז רע ןעק

 ןיא דניק ץא יורפ רעד טימ דיז ןטלאהפיוא טייצ א דאנ

 לזמ םאד טריבורפ רעדיוו 1937 גנילירפ ןיא רע טאה ,עשראוו

 טאה רע .ןעגנולעג טשינ םיא זיא לאמסאד דיוא .קסוטלופ ןיא
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 ןטסיוויטקא ןוייצ ילעופ

 ןייק קירוצ קעווא ןוא רעמוז ןצנאג א טרעטאמעגפא ךיז

 רעטעברא רעצראווש טלא טעבראעג רע טאה טראד .עשראוו

 ןיא םוקמוא ןזיב ויז טעשטומעג יוזא ןוא יתעבראג א ןיא

 .אטעג רעוועשראוו

 רעדתב ןייז ןופ געוו־םנבעל רעד ןעוועג זיא שרעדנא

 רעייטשוצ ךס א 1927—29 ןראי יד ןיא טאה רעכלעוו ,קחצי

 רעשירעיצרעד־רוטלוק ןוא רעשיטילאפ רעזדנוא וצ ןבעגעג

 ןביוהעגנא טאהעג ןיוש טאה רע ןעוו ,טייצ רעד• ןיא .טייקיטעט

 רע טאה ,טעטלוקאפ ןשידירוי ןופ רעטסעמעס ןטשרע סעד

 יד ראפ םיתבש ןוא ןטנווא יד ןבעגעגפא ןעירעפ יד תעשב

 עשיטילאפ ןוא עשירארעטיל ףיוא טרירעפער ןוא םירבח

 יד ראפ ריוא טייצ טעייטסעג וליפא םיא טאה׳ס .סעמעט

 טאה רע ןעוו .א״א וואקאמ ׳ןאשזור יוו ,ךעלטעטש עקימורא

 רע טאה ,טעטלוקאפ ןשידירוי םעד טקידנעעג ןוא טכיירגרעד

 וואטסוגיוא רעדא קלאוווס ןיא טאקאוודא ןא ייב טריציטקארפ

 .ןדיי עלא ןופ לרוג םעד טלייטעג טאה רע זיב ,(ענדארג ייב)

 ־םנבעל ערעדנוזאב ייווצ ,ןדעטקאראכ ערעדנוזאב ירוצ

 ...ןעוועג טרעשאב ייז זיא לרוג ןייא ןוא ןגעוו

 1928—24 האי יד ןיא ןעוועג זיא רע .ןאמטל א השמ

 רעד ןופ רעדילגטימ טנגוי עוויטקא ראג יד ןופ רענייא

 ־ראעג טראד ,עשראוו ןייק רעבירא רעטעפש .ךויצ־ילעופ"

 רעקסוטלופ" רעד ןופ םירבח עטסקיטעט יד ןופ ןעוועג ןוא טעב

 רע טאה 1929 ראי ןיא .עשראוו ןיא ןויצ ילעופ ״עינאלאק

 ןייק טרירגימע ןבאה עכלעוו ,דניירפ עפורג א טריזינאגרא

 טוג זיראפ ןיא ךיז ייז ןבאה רענעמכאפ םלא .ךיירקנארפ

 םאוו ,ןברוח םעניא .טאהעג הנותח טראד ןוא טנדראעגנייא

 רעטירוצ רעד ןיא םוטנדיי ןשיזיוצנארפ ןפיוא ןעמוקעג זיא

 ,ןאמטלא השמ :םירבח יד ןעמוקעגמוא ןענעז ,המחלמ־טלעוו

 ןאמיינ םירמ ,יתפ ןייז ןוא ןאפשנירג ריאמ־שרעה ,ןאק ךענעה

 .יקסנימאוואנ רסיא ןוא

 ןופ יודפ יד ,אקסאל עקטע עט׳ת יד ןענעז ןבעל ןבילבעג

 .(לארשי ןיא טנייה) אינשיוו חספ ,ןאק ךענעה

 גניר דורב

 תעד דיז ךיא באה ןטסיוויטקא צ״עופ יד קידנענאמרעד

 ־לעזעג ןוא ןשיייטראפ ,ןלערוטלוק א םענייא דאנ ןיא טנאמ

 שטאכ .טרעוו העדנוזאב ראג א ןופ "טסיוויטקא". ןבעלטפא

 תוכייש םוש ןייק טאהעג טשינ רע טאה שיגאלאידיא ןייר

 וצ ,סיוא טזייוו ,םיא ראפ זיא םאוו) צ״עופ רעקניל רעד טימ

 ןיא ןטעברא וצ רימ קידנעמוקסיוא דאנ ׳(...ןעוועג "טכער"

 זייוולייט ןבאה םאוו ,ןטיבעג ערעדנא ךס א ףיוא הציחמ ןייז

 קידנצאשפא ןוא ייטראפ רעזדנוא וצ תוכייש א טאהעג דיוא

 ־יטעט עכעלטפאשלזעעג ןוא עלערוטלוק עניימעגלא ענייז

 רעקיזאד רעד ןיא ןיירא םיא ךיא גניירב — טאטש ןיא ןטייק

 .ןעוועג דמערפ טשינ ןצנאגניא דאד םיא זיא עכלעוו ,"הביבס"
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 רעוט רעכעלטפאשלעזעג רעטנאסערעטניא ראג זיב א

 ,גתק־טלעוו ןטייווצ ןראפ ןראי עטצעל יד ןיא ,קסוטלופ ןיא

 טאה טמאטשעג .גגת — עשטוב רעדא — דורב ןעוועג זיא

 ןעוועג זיא ריאמ־עשטיא רעטאפ ןייז .ץלישאנסארק ןופ רע

 זיא רעכלעוו ,גניר לאומש רעקסוטלופ םענופ רעדורב א

 .לטעטש ןיא םיריבג יד ןופ רענייא ןוא דיסח רערעג א ןעוועג

 ןייז ןופ םיכרד יד ןיא ןעגנאגעג טשינ ראנ טשינ זיא ךורב

 ןגעוו עשיטסינויצ יד ןיא טשינ ריוא — ראנ ,רעטאפ ןעמורפ

 ןא רעבא ,קניל־לאקידאר ןעוועג זיא רע .רעדמב ןייז ןופ

 רעקיצנאווצ ףוס .ןעגנוטכירתעטעברא ערעדנא וצ האנש רעד

 ןוא רערעל א ןעוועג רע זיא ןראי רעקיסיתד גנאפנא ןוא

 ןיא .ןאשזור ןיא לוש רענכעשוואפ־שידיי רעד ןופ רעטייל

 רעד טימ טיבעג־רוטלוק ןפיוא טעבראעגטימ רע טאה לטעטש

 ."ןסרוק־טנווא טפאשלעזעג" רעד ןוא "ןויצ־ילעופ" רעקניל

 ־עטיל ףיוא סעיצקעל ןבעגעג דיוא רערעל רעקיליוויתפ םלא

 .סעמעט עכעלטפאשנסיוו ןוא עשיראר

 ןיא ייצילאפ יד טאה ,יאמ ןטשרע םעד ברע ,לאמנייא

 םירבח־ךויצ־ילעופ" יד ןשיווצ ןטסערא טריפעגכרודא ןאשזור

 ,םיא ןטלאהראפ ךיוא טאה ןעמ ןוא ןזיירק עקניל ערעדנא ןוא

 א — גרעבנליוו :םייה רעד ןופ) יורפ ןייז טאה .ןכורב

 טנדראעגנייא ,ןירערעל א ךיוא ןעוועג זיא סאוו ,(רעוואקאמ

 ־אפעג ןבאה עכלעוו ,רעדניק־לוש עלא ןופ עיצארטסנאמעד א

 ,ייצילאפ יד .רעטלאווראפ־לוש ןביל רעייז ןעיירפאב וצ טרעד

 םיא טאה ,ןזייוואב עקידנגונעג ןייק םיא ןגעק קידנבאה טשינ

 ןופ רענעמטאר עשיליופ ת רעבא .טזאלעגפא העש 48 ךאנ

 ־טאטש רעד ןופ טגנאלראפ ןבאה .ד .נ רעשיטימעסיטנא ר עד

 םאד ןוא רעטייל־לוש סלא םיא ןקיטייזאב וצ גנוטלאווראפ

 רעשידיי רעד תפ ץנעוורעטניא רעד ץארט ,ןעגנולעג ייז זיא

 .הליהק

 ןייק ןגיוצעגרעביא דיז ןבאה יתפ ןייז ןוא גניר ךורב

 קסוטלופ ןיא ךיוא .רערעל םלא ןעוועג דישממךוא ,קסוטלופ

 ־עגטימ ןוא יירערעל טימ זיולב טנגונאב טשינ דיז רע טאה

 ןיא ביוא דאנ .ןעייטראפ עשיטילאפ ערעדנא טימ טעברא

 ,טיבעג ןלערוטלוק ןפיוא ןעוועג טעבראטימ ןייז זיא ןאשזור

 רעשיטילאפ טימ ןעמונראפ ךיז קסוטלופ ןיא רע טאה

 .טייקיטעט
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 י נ ט י ק נ ע ל ב .ש

 ,1936 ראי ןיא םיא טימ טנאקאב רעטנענ דיז באה דיא

 ־ניימעג א ןראוועג ןפאשעג וויטאיציניא ןייז טימ זיא׳ס ןעוו

 עלאקידאר ןוא "דנוב" .ךויצ־ילעופ" ןופ טעטימאק רעמאז

 .ץגעגילעטניא

 ןעלדנאווראפ וצ ןעוועג זיא עבאגפיוא עטשרע רעזדנוא

 ־לעזעג א ןיא למ ערק טאווירפ א ןופ עסאק־״דסח־תלימג" יד

 ־עג זיא גניר ךורב רעבלעוו ןופ ,עיצוטיטסניא רעבעלטפאש

 ,עיצאזינאגראער רעקיזאד רעד דאנ .רעציחאפ רעד ןראוו

 ףיוא עקיטפרעדאבטיונ ראפ עציטש רענאקירעמא יד זיא

 ־טפאשלעזעג רעקירעהעג א רעטנוא ןראוועג טלייטראפ חספ

 .לארטנאק רעכעל

 זיא םאד .עשיטילאפ א ןעוועג זיא עיצקא עטייווצ יד

 .1939 יאמ ןיא ןלאוו־טארטאטש יד וצ גנוטיירגוצ יד ןעוועג

 ימוא טעמכ זיא ,עיצאנידרא־לאוו רערעגאיצקאער רעד בילוצ

 קידנעטשבלעז ןייג לאז ייטראפ ערעזדנוא זא ,ןעוועג דעלגעמ

 ןעעולעג גנוריפנא ןייז רעטנוא עקאט זיא׳ס ןוא ןלאוו יד וצ

 וצ ןוא עטסיל רעטעברא עמאזניימעג א ןלעטשוצנעמאזוצ

 .עשידיי 7 לאצ רעניימעגלא רעד ןופ רענעמטאר 6 ןעמוקאב

 טלייוועגסיוא טלאמעד זיא עטסיל רעמאזניימעג רעד ףיוא

 .א״א ןיטשרוב השמ ,ינטיקנעלב .ש ,גניר ךורב ןראוועג

 'רעבא ,ןלאוו־הליהק יד וצ טיירגעג טלאמעד דיז ןבאה רימ

 .ןעגנאגרעד טשינ ןיוש רימ ןענעז עיצקא רעקיזאד רעד וצ

 רעדילגטימ עלעיציפא ןרעוו וצ ןזיוואב טשינ דיוא ןבאה רימ

 ׳ןראוועג טקיטעטשאב ןענעז ןלאוו יד זיב לייוו ,טארטאטש ןופ

 .ןליופ ןעמונראפ תולייח־רעלטיה יד ןבאה

 םעניא קעווא זיא רעכלעוו ,לאקידאר רעד ׳גניר ךורב

 רעטנזיוט ןופ לרוג םעד טלייטעג טאה הנאל ןטמיורטעגסיוא

 ־עג םתסה ןמ דיז טאה רע .רעוט־רעטעברא עשידיי ערעדנא

 זיא רע ןוא טסינומאק םלא "תובא תוכז" ענייז טימ טסיורג

 ,עגראטאק ראי ןעצ טימ ןראוועג טנכייצעגסיוא םעד ראפ

 ־יווקיל יד טצעזעגראפ 1940 ראי ןיא טאה .ד.וו.ק.נ יד לייוו

 טאה וואשזעי םאוו ,ייטראפמאק רעשיליופ רעד ןופ עיצאד

 .1938—י1936 ןראי יד ןיא ןביוהעגנא

 .טנאקאב טשינ זיא ןייבעג ןייז ןעמוקעגניהא זיא םע ווו

 ןוא דרפ ןייז ןופ לרוג רעד טסווואב טשינ דדא זיא׳ס

 .רעטכעט ייווצ ענייז



 (ץנימרפפיק) ןתשוחנ בקעי

 ר " ת י ב

 רודלפמורת ףסוי ש״ע ירבעה רעונה תירב — ר״תיב

 תנשב "רחשה" תורדתסה רותב הליחת ןילופב הדסונ םנמא

 .םיננקה ינושאר לע הנמנ אל קסוטלופב ןקה םלוא ,1925

 הבלמ ,ץינסרפ ,בונכ׳צ ,קצורס ןוגכ קסוטלופל תוכומסה םירעב

 -לופב וז העונת לש הידהוא תע ,ר״תיב יננק ולעפ רבכ ,דועו

 תורדתסהל ,תופקשהה ילדבה ףא לע ,וכייתשה ןיידע קסוט

 .הב םיליעפ ויהו ריעב םייללכה םינויצה

 (ץנימרפפוק) ןתשוחנ בקעי

 ושענ ,1929 תנשב לארשי־ץראב םימדה תוערואמ ירחא

 היתואירק .קסוטלופב ר״תיב ןק ץגראל םינושארה םיצמאמה

 עונמל ידכ ,ץראב ילאגיל ירבע דודג תמקהל וז העונת לש

 וניכהלו תיאבצ חורב רעונה תא ךנחל התנווכו םימד תוכיפש

 םג תבשק ןזוא ואצמ הלא תואירק — ןויגלל תישעמ הניחבמ

 .קסוטלופב ונלצא

 ינב םע םירבדב יתאבו ןויערל םיפתוש שפחל יתלחתה

 תומוקמב .תורחא תויתגלפמ תורגסמל זא וכייתשה רשא ,רעונ

 ¬המ ועיגהש םיזורכ יתילת ,יבא לש ותונחב םהיניבו םידחא

 .העונתה עצמ םהבו ,השרווב תישארה הדקפמ

 ןמרט.ל יבצ ויה ר״תיבל תופרטצהב ןינע וליגש םינושארה

 קי׳זוג תדסיימה הצובקל םג ופרטצה המדופוקת .חמשי הנחו

 .הרצק הפוקת ירחא ושרפ רשא ,לקנרפ ץירומו

 וניתושיגפ תא ונמייק ,ביצקת רדעה ללגבו םוקמ רסוחמ

 תחת תאז רחאלו תינויצה תורדתסהה ןודעומב תונושארה

 םעפ ידמ .םייטרפ םיתבב וא יבלפופב רעיב ,םימשה תפיכ

 יגוח ךותמ תושדח רעונ תוצובק ר״תיבל ףרטצהל ולחה םעפב

 תויורדתסהמ ר״תיבל ורבע רשא הלאכו ,דבועהו דמולה רעונה

 .תורחא רעונ

 רדסמה תא ונכרע תע ,הנושארה הפוקתב תבש יל הרוכז

 ¬תמה םירענ לש הישילשב ונשגרה םואתפו ,רעיב יעובשה

 דעצ הב הישילש ,"ךאלטיה עשידיא״ב םלוכו ונילא תברק

 ויה .הבוגה יפל ןווכתמב ורדתסה וליאכ ,והנשמ דיל דחא

 םולב יבצ םיכורא םייחל ולדביו ל״ז גרבנייטש בקעי הלא

 ¬צהל םתלאשמ תא ועיבהו רעיב ועיפוה רשא ,קאינפיל לאויו

 .וניתורושל ףרט

 רעיב רדסמה לוהינ תעב ,תבשב הז ףא ,תרחא םעפ

 .ונירבדל ןיזאהו הדימעה ליגב ,הובג ידוהי המ קחרמב דמענ

 תושר תא שקיבו ברקתה רשא ,יקסניל׳ז םהרבא ׳ר הז היה

 לייחו הסונמ ידוהי לש רק לכשבו הטושפ הפשב .רובידה

 ,ירבע אבצב ךרוצה תא יקסניל׳ז ׳ר ריבסה ,יאלוקינ אבצמ

 ךליאו אוהה םויהמ .םהלשמ אבצ שי םירחא םימעלש םשכ

 ודיצל ןכו וז העונת לש הדיצל תובהלתהב יקסנילד ׳ר דמע

 תירב" יקסניטוב׳ז באז ש״ע םיררחושמה םילייחה ןוגרא לש

 .1932 תנשב דסונש ,״לייחה

 תיכוניח־תיתוברת הדובע לע הססבתה ר״תיבב תוליעפה

 ¬דהל רמוחה יפל הלהנתה תיכוניחה הדובעה .תיתנגה הרשכהו

 *גגהה הרשכהל רשאב .השרווב ר״תיב תוביצנמ ונלביקש הכר
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 (ץנימרפפוק) ןתשוחנ בקעי

 יכינחמ .וו.פ לש הגולפ ןגראל תונויסנ הלא־יא ושענ ,תית

 ןומיא םשל ,קסוטלופב הנחש ינלופה אבצה דודג דיל ,ר״תיב

 .החלצה אלל םלוא ,קשנב

 יכירדמל םייזכרמ םיסרוק יקנולד ריעב ומייקתה 1932־ב

 בר לש ודוקיפ תחת ולהנתה רשא ,ר״תיב לש תיתנגה הרשכה

 םירבחה וחלשנ הלאה םיסרוקה דחאל .ןרפלה והימרי לבוחה

 תא ,םרוקה םויס םע ,ולביק םהינשו ןמרטול יבצו קטפג ךורב

 .תיתנגה הרשכה יכירדמ לש ראותה

 ידוהיה רעונה לש וחורל רז תויאבצה וינע היה המכ דע

 לש ןושארה הארמל תונושמה תובוגתה תוחיכומ ,קסוטלופב

 .ר״תיב יכינח ושבל התוא ,תיאבצ תשובלת

 טגייב" :תגכ) תורזומ תואירקב יתלקתנ דציכ ,ינא רכזנ

 ¬לתב בוחרל הנושארל יתאצב ("!טייג רענירג א ,פארא ךיז

 תוינויצ תועונת ירבח דצמ ןה ואב תואירקהו ;תימשר תשוב

 .תונויצל תודגנתמ תועונת ןהו

 לש רדגב ר״תיב ירבח יבגל התיה ץראל הילעה יכ םא

 רשאכ "םוללונ סורמונ״ל ךכ רחא ךפהנ רשא ,"סוזואלק סורמונ"

 ויה םיבר — םיטקיפיטרס הז תגראל ביצקהל הקיספה תונכוסה

 םירוזפ ויהש ,הרשכה ידודגל ואצי רשא קסוטלופמ םיר״תיבה

 רדנסכלא ,ןיש׳זב׳צש ,ונטיקור ,םורבלוו ןוגכ) הינלופ יבחרב

 יבצ :םה יל םירוכזה הרשכהל םיאצויה לש תומשה .(דועו

 ,הינשיו השמ ,רבופמטסינ השמ ,דצנומ לביפ ,הגילמ יבצ ,םולב

 .במוד יכדרמו הגולבניש השמ

 :םהו)ןקה ירבחמ העברא לש לפנ תיסנ השענ 1932 תנשב

 ¬בהל (רובדיבונ יבצ ,ןמרוג םירפא ,הנילמ יבצ ,במוד יכדרמ

 םה ודרפנ תודוס ידוסב .הצרא עיגהל תנמ לע ,תולובג חיר

 "המרופטלפ״ב תבש יאצומב ועסנ ,ר״תיבב הלוגס ידיחימ

 ¬פסה תחת ובכשו המורד העסנ רשא תבכרל וסנכנ ,השרוול

 ¬הב ולגתנ םלזמ עורל .ימורדה לובגל עיגהל תנמ לע ,םילס

 םנק ומלישש רחאל השרוול ורזחוהו ץיבוטק ריעל םעיג

 .(לופכ סיטרכ)

 ןויסנ הלא םירוט בתוכ י״ע השענ הז לפנ תיסנ תמועל

 ריעהמ דלי .1933 תנשב הצרא ותולע תעב החרבה לש חלצומ

 לויט תעשב קסוטלופל עיגה ,וירוהמ םותי ,13 ןב ,קסלשנ

 ךכ רחא ראשנ הז דלי .ונריעל תוכומס םירעמ םירבח לש

 וסינכהו וילע ומחיר רשא ,םירבח יתבב ןסכאתהו קסוטלופב

 רתסוה ,השרוומ יתעסנ הב םילועה תבכר תאצב .םתיבל ותוא

 ¬וה תאז רחאלו הצנטסנוק למנה ריעל עיגהו לספס תחת דליה

 .הצרא עיגה הב הינאל תולובחת ינימ לכב הלע

 .הפנע תיתוברת הדובע םינמזה לכב וחתיפ ןקה תודקפמ

 ,םיבחר םיגוח םהילא וכשמ תירבעה הפשה דומילל םירועשה

 שוכרל ושש רשא ,םידהוא לש םג אלא ,םירבח לש קר אל

 .ונתפשב תועידי

 ןינע וליג וב ׳יח־ןותע ןקה י״ע ךרענ ושדוחב שדוח ידמ

 יפתתשהש ׳םידהואה יגוחמ וא ר״תיב תרגסמב ויהש ,רעונ ינב

 .הלא םיברעב ליעפ ןפואב

 קסוטלופב ר״תיב י״ע וחתופ רשא םירחא תוברת ילעפממ

 2000 התנמשו 1937־ב הדסונש הירפסה תא דחוימב ןייצל שי

 ¬פמל ותוריסמ לע .הצינטנויפ יבצ י״ע החפוטו הלהונשו םירפס

 ,ריעל םינמרגה תשילפ תעבש ,הדבועה החיכומ הז יתוברת לע

 היהיש המ" :ורמאב ותיבל הירפסה לכ תא הצינטנויפ ריבעה

 ."הירפסה םע היהי יתא

 תראפתלו םשל היה ׳זנירטיצ לש ותלהנהב יטמרד גוח

 םיאשונ לע תוזחמ גיצה הז גוח .ריעב המרדה תונמא יבבוחל

 .לארשי־ץראב םירושקה ,םיימואל םיינויצ

 דסונ ,תואבצה לכמ םיררחושמ םילייח ןוגרא םוק םצ

 באז ש״ע לייחה תירב לש ףינס 1932 תנשב קסוטלופב םג

 .יקסניטוב׳ז

 ץיבוקסוי קינה תא תונמל שי הז ןוגרא לש וידקפמ ןיב

 תוכולהתב תדחוימ בל תמושת ךשמ הז ןוגרא .ןוד קינומ ונגסו

 יאבצה רדסבו תחצחוצמה תשובלתב םיימואלה םיגחב וכרענש

 י״ע ךרענש ,םייזוחמה םיסוניכה דחאב .ויתורוש ןיב ררשש

 תוינוכמב לייחה־תירב ישנא ועסנ תע ,1936 תנשב לייחה־תירב

 ,םידמב םיינלופ םילייח םהיניבו םינגילוח ולפנתה ,קסנולפל

 .םוקמב תמ רשא ,ץיבוקסוי דנומגיז תא תוומל ורקדו תונויגפב

 םירגובמ םיימואל םינקסע לש גוח סייגתה םג קסוטלופב

 ופרטצה הז ןוגראל .ר״הצה תירב — יקסניטוב׳ז תעונת ירבח

 ימואלה םכוניח תא ורבע רשא ר״תיב יכינח ךותמ הלא םג

 םינקסעה ךותמ .,ג הגרדל ורבעו תונושארה תוגרדה יתשב

 לאומש ׳ר יתד-ימואלה ןקסעה תא דחוימב ןייצל שי םירגובמה

 .חמשי

 ויה ןקה םויק תופוקת לכב קסוטלופב ר״תיב ןק ידקפמ

 יבצ ,ץכ הדוהי ,הינשיו השמ ,הינשיו לארשי :(ב״אה יפל)

 :הדקפמה ירבח .ןמפיש לדנמ ,ץנימרפפוק־ןתשוחנ בקעי ,ןמרטול

 ,ודזאינג קמיס ,ןיטשדרג קלל ,קטפג ךורב ,ןוזגרב לאומש

 ,ז׳צנומ לביפ ,ואדנל הרובד ,ןיטשרבליז לחר ,ןיטשניו השמ

 ריאמ ,דקיפ האל ,רבופמטסינ השמ ,ז׳צלמ הלוט ,רבלמ השמ

 .ץיבובמדופ ,הצינטנויפ יבצ ,לקנרפ

 דגנ םתמחלמב ונייטצה קסוטלופב ר״תיב יכינח ןיבמ

 .רבופמטסינ ףסויו קטפג ךורב ,ץיבודרוב עשוהי :םינמרגה

 תא תונמל שי ר״תיב ןק י״ע ונגרואש טרופס ילעפמ ןיבמ

 .לגרודכה תצובק תאו גנופ*גניפל היצקסה
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 קסוטלופ ןיא ר״תיב ןופ לרעמעק קסוטלופב רדויב ןק

 יח־לת ןרק דודג — ר״תיב
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 סעיצאזינאגרא — תועונת



 ...טלאמעד ןופ קסוטלופ ויא

 וועגגווורעדל^ש * ךעלדל*ב־וגאוגש * ן פ * ש

 ארבערס השמ

 לאט א ויא טאט\ע >ד

 טפאשקנעב טימ ,עיגלאטסאנ טימ לופ זיא רענייא רעדעי
 ענייז טאה רע ווו ,ןראוועג ןריובעג זיא רע ווו ,טרא םוצ
 ,לוש־םקלאפ יד .ןגדצרעד ךיז ןוא טכארבראפ ןראי־־רעדניק

 סעדעי ,ץרכז ןייז ןיא טצירקעגנייא ןענעז — הבישי ,רדח
 .רבע ןייז ןופ טנעמגארפ רעדנא ןא טלאהאב לרעמעק־חמ

 ,טייהדניק ןייז ןופ ךיז טרעטייוורעד שטנעמ רעד רעמ סאוו

 רעטייוו רענעי ןופ ןורכז םעד ןשירפפיוא רע ליוו רעמ ץלא
 טליוו .טרעקעגקירוצ ריז ורעג טלאוו רע רעכלעוו וצ ,טייצ
 !געט עכעלקילג ענעי ןופ רכז םעד ןשירפפיוא עקאט דיז

 ןגעוו ךיז ןענאמרעד ,עכאפע־טנגוי רעזדנוא וצ ןייגקירוצ
 ,טכעלקריווראפ האוועג טשינ ןענעז טאוו ,תומולח־טנגוי

 ,קסוטלופ טאטש יד ןורכז ןיימ ףיוא ףיודא טמוק םע ןעוו

 ךיז ןיא פאז ןוא ןראוועג טרעגנויראפ טלאוו׳כ יוו ךיא ליפ
 עריא ץפ ןוא ךעלגרעב ץא גרעב עריא ןופ טפול יד ןיירא

 .טייהדניק רעד ןופ ןראי יד ןיא יוו ׳סורא רעדלעוו

 ןעוועג זיא ,קסוטלופ ןופ ןעזסיוא רעשיפארגאפאט רעד
 ,וואנאכעשט :לשמל יוו ךעלטעטש עקימורא יד ןופ יוו שרעדנא
 טאטש יד .וואקשיוו ןוא קסלעשאנ ,קצארעס ,ןאשזור ,וואקאמ
 ,קסלעשאנ רעדא עשראוו ןופ געוו רעד .לאט א ץא ןגעלעג זיא

 רעד ץפ גנעל רעצנאג רעד ףיוא .פארא־גראב טריפעג טאה
 רעוואנאכעשט םעד זיב סאג יאמ־רעטירד ןוא רעוועשראוו
 ןענאטשעג םעקזייה ןוא רעזייה עלא םקניל ןופ ןענעז ,ייסאש
 .טקיטלעוועג ייז רעביא טאה םאוו ,גראב א ןופ ןטאש ןיא

 ־ניירא" טאה רע ןוא םיא ףיוא ןרעטעלק וצ ןעוועג זיא דעווש
 טייצ ןגער .רעטצנעפ עלא ןיא ץא ףייה עלא ןיא "טקוקעג
 ,ףייה יד ןסאגראפ ץא ןעמארטש רעסאוו טקישעג רע טאה

 ־עווראב ןעקסילפ וצ דיז ווו טאהעג ןבאה רעדניק יד ןוא
 וד ןעוו רעבא .ןרעסאוו עקיטאלב סעשזולאק יד ןיא טיירעס
 וטסאה ,גראב ץיפש עמאס ןפיוא טרעטעלקעגפיורא טסאה
 ־האלפ א ראג זיא ־ןייה רעד ןיא גראב רעד זא ׳ןעזעג ראג
 ׳םעקנאל עקיזארג םתס ,רעדעס ,רענעטרעג טימ טקעדאב ,דנאל

 ןשידיי ץא זיוהטכעש ןכאנ ןוא ןזיב קידתובחר ךיז ןעיצ סאוו
 .טגאזיראה ןכעלדנעמוא ןזיב טייוו טייוו ,ןימלע־תיב

 בילוצ ,ןלייט יירד ףיוא טלייטעצ ןעוועג זיא טאטש יד
 חרזמ ץפ םיואגנעל ןטינשעגרעביא יז ןבאה םאוו ןכייט יד
 — עשראוו ןופ קידנעמוקנא — לייט ןטשרע םעד ןיא .ברעמ וצ

 ,סאג רעוועשראוו ,ייסאש רעקסלעשאנ :ןסאג יד ןעוועג ןענעז

 רעטלא ,קראמ־ריזח רעד ,אננעיזנעיוו ,ירוגיוו יא יקריוושז
 ־אנאכעשט ,יקשושטשאק ,יאמ־רעטירד ,יננאפ־איראמ ,םוקמ
 יד ןעוועג •ןייא ןענעז טאטש לייט םעד ןיא .דנא״א געוו רעוו
 ־אטש ץפ ׳עמרוט רעקסוטלופ רעד ןופ :רעצעלפ ןוא םינינב
 ־אוואנ" :םאניק יד ,רעטאעט ןשיטאטש ןופ ,לאטיפש ןשיט
 ־לופ םגניר ןוא םנאמגאוו ,םגרעבנעזאר ,"אקייב" ןוא "ישטש
 ׳ענלעגעצ סקינלעצ ,ןקארטאיוו יד ,ןראשאק יד ,ןלימ ענשזאטע
 רעשיטאטש רעד ,ןענישאמ־רארגא ץפ קירבאפ םצנימ לדנעמ
 ענכעשוואפ יד ,יירעיורב ריב יד ׳טסאפ יד ,ןטראג־ריצאפש
 רעד דיוא יוו ׳תורבקה־תיב רעשידיי רעד ,זיוהטכעש םאד ,לוש

 ןעמולב םענייש ןטגעלפעג א טימ (ךאטסישפ") ןפאה־רעסאוו
 .רעווקס

 יד ןעוועג ןענעז ,טאטש רעטנעצ ןיא ,לייט ןטייווצ ןיא
 ־קידענעב ,אקסראטאנעס ,אקסנאי .ווש ,קעניר רעד :ןסאג
 *יביר רעבלאה א ,אנלאקש ,אקסראלטאק ,אצישאטס ,אקסניט

 ־רעד עטצעל יד זיא ןדיי יד ייב .יגראקס .רטאיפ ןוא וועט
 טאה לייט ןייא :ןלייט 3 ןיא טלייטעגנייא ןעוועג סאג עטנאמ
 ןיא טראד זיא ןא דימת ןופ לייוו ,סאג־פמולפ יד ןפורעג ןעמ
 עסייה יד ןיא ןוא פמולפ רענרעזייא ןא ןענאטשעג םאג ןטימ
 *עג ,ענייר ,עטלאק ןפאצ ןעמוק ןעמ טגעלפ םיתבש־רעמוז

 היחמ קנורט ןטלאק אזא טימ ךיז ןבאה ןדיי .רעסאוו עקאמש
 עטייווצ יד ."לכהש" א םעד רעביא טכאמעג םורפ ןוא ןעוועג
 בור םאד לייוו ,םאג עקטאי יד ןפורעג ןעמ טאה סאג לייט
 עטירד יד .םעקטאי ערשכ ערעייז טאהעג אד ןבאה םיבצק
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 א ר בע ר ס השמ

 טראד לייוו ,"ןסאלק יד רעטנוא" ןפורעג ןעמ טאה םאג לייט
 .עיזאנמיג עשיליופ יד ןענאטשעג זיא

 יד ןעוועג ןענעז ,טאטש תפ לייט ןלארטנעצ םעד ןיא
 רעד ,טאיוואפ רעדא םאלש רעד :םעיצוטיטסניא תא םינינב

 םאד ,(טכירעג־זיירק) יוואגנערקא־דנאס רעד ,טארטסיגאמ
 רעקיקאטשדיינ רעד ,רעשעלרעייפ יד רעטעפש ,זיוהטאר
 לידבהל ןוא (עכריק) לאשטשאק רעסיורג רעד ,רעגייז־טאטש
 טימ הוקמ יד ,הבישי יד ׳שרדמה־דויב ןטימ לוש עשידיי יד
 ,קדצה־תניל רעד ,הרותה ידוסי ןופ ןינב רעד ,דאב־ץיווש רעד

 יד ׳עסאק םידסחדולימג יד ,עסאק־ייל ןוא־ראפש עטייווצ יד
 טעמכ ןוא לוש "הנבי" יד ,לוש בקעידויב יד ,עיזאנמיג עשידיי
 ,רעקצאווטא ,רענימיזדאר ,רערענ :ךעלביטש־םידיסח עלא

 •דנא״א רעקסירט ,רעוואלאקאס ,רערעדנאסקעלא

 א ,רעטסנעלק רעד ןעוועג זיא לייט־טאטש רעטירד רעד
 םאוו ,ךעלסעג עלאמש ראפ א ךאנ טימ וועטיבער רעבלאה
 ץא עפמעק ןוא עשזאילפ רעד וצ טריפעג טאה ייז תפ ענייא
 *גאט ןגעלפ ןטסירק ןוא ןדיי ווו ,קינשאפ ןשיטאטש םוצ

 ,יק טנזיוט רעביא — תומהב ערעייז ןביירטסיורא ךעלגעט

 ןבאה זדנעג סעדאטס עצנאג וליפא .ןספעש ןוא םעזאק חח א
 ןבאה עכלעוו ,רעדלעפ עשיווטיביר יד ףיוא טעשאפעג ךיז
 ךייט ןטיירב ןוא ןסיורג םעד קנאד א ,זארג טוג טגאמראפ
 ,עטאז ,זדנעג יד .ןעקנאוושעגרעטנוא ייז טאה רעכלעוו ׳וועראנ

 ןגאי ןוא שירעפיירגנא ןייז ןגעלפ ענעדירפוצ ,ענעסערפעגנא
 תא עשזאילפ רעד ףיוא ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ יד
 ןוא זדנעג עטאשט א ןבייהפיוא דיז טגעלפ "גאטליופש" ןופ
 ןוא יירעגאגעג א טימ רעטעמ טרעדנוה רעביא ןעילפקעווא
 ־יירפ טימ טפול עקימורא יד ,בגא ,טליפעגנא טאה םאוו ,שער
 ןעוועג לופ ןענעז רעדלעפ עשיווטיביר יד .רעדליפעג ןכעל
 םע ביוא ,שטנעמ א לידבהל רעדא ,דרעפ א .ןפמוז עפיט טימ
 טראד ןופ ןוא ןראוועג ןעקנוזעגנייא זיא ,ןכארקראפ טראד זיא
 דנורא קסוטלופ ןיא זיא׳ס .רעקידעבעל ןייק סיורא טשינ דעמ
 ־פא זיא קסוטלופ רעדייא ,לאמא זא ,עדנעגעל א ןעגנאגעג
 ןענעז ,קירוצ ראי טרעדנוה עכעלטע טימ ,ןראוועג טנערבעג
 טימ ,ןסאג טימ ,רעזייה טימ טיובראפ ןעוועג רעדלעפ יד
 ןענעז ,־ןיז ןעניפעג ןפמוז יד ווו ,טרא ןפיוא ןוא ךעלסעג
 יד ןענעז הפרש רעד ייב ןוא (סעלפיט) סהאמוט ןענאטשעג

 ...ןראוועג ןעקנוזעגנייא ןלאשטשאק

 ןבאה סאוו ,ןגייווצפא ענייז ןוא וועראנ רייט םעד קנאד א
 2 :ןקירב 7 טגאמראפ קסוטלופ טאה ,טאטש יד טלייטעצ

 רעביא ענרעזייא ןא ןוא ענרעצליה א ,וועראנ ןרעביא עגנאל
 רעטנעצ ןיא ןוא ענרעצליה ,עניילק יירד ,גנעל יד רעטעמ 300
 תפ רענייא ףיוא זא ,טלייצרעד ןעמ .עטרעיומעג ייווצ טאטש

 יד ןיא זיא ,רעטאעט ןשיטאטש ןוא אקסנאי •ווש ןשיווצ ,ייז
 השמ טסיראמוה־רעטכיד רעד ןענאטשעג ןראי רעקיצנאווצ
 םעד טרעדנווואב ,ענירעלאפ א ןיא רעטליהעגנייא ןא ,רידאנ
 תולעפתה טימ תא טפול ענייר טפעשעג ,טאטש ןטימ ןיא ךייט
 א ."גידענעוו רעשיליופ רעד דאד זיא םאד" :ןפורעגסיוא
 רע טאה ,קסוטלופ ץיק ןעמוק טגעלפ רע זא ,עקאט רעדמערפ
 *גא טנאקעג טשינ ךיז ןוא שזאזייפ םענייש םעד טרעדנווואב

 *פארא ןבאה םע עכלעוו ןופ ,רעמייב־עברעוו יד ןופ ןקיטעז

 םאוו ׳ךעלטעלב עכעלגנעל יד טימ ןגייווצ עניד יד ןעגנאהעג
 יד ןעקנוטעג ןטלאוו ייז יוו ,רעסאוו ןזיב טכיירגרעד ןבאה
 ןעקנאד וצ ,הליפת א וצ טיירגעג ךיז ןוא ךייט ןיא רעגניפ

 .ףאשאב רעייז ראפ

 טרירעג דיז טאה םע ןעוו ,גנילירפ־בייהנא ןיא רעדא ,ראפ
 תא ןביוהעגרעטנוא ןכייט יד ויז ןבאה ,וועראנ ןופ זייא סאד
 םאד ךיז טאה לאמלייט .םוקמ ןטלא ןופ קיטש א ןסאגראפ
 ־יוועג" םאד זא ,יוזא ,רעטעמ ףניפ רעביא ןביוהעג רעסאוו
 ןבאה תוחפשמ רעקילדנעצ ןוא םתאש טכאמעגנא טאה "רעס
 דניירפ ייב ןריקאלנייא דיז ןוא ןעמייה ערעייז ןזאלראפ טזומעג
 ־עראטס) טאטש־טלא ףיוא רעזייה ךס א לייוו ,עטנאקאב ןוא
 סאג־אצישאטס יד וליפא .ןראוועג ןסאגראפ ןענעז (אטסאימ
 רעד ןוא רעסאוו ןרעטנוא ןגעלעג ןענעז עילבערג רעד טימ
 ־רעד זיא רעסאוו םאד ,ערעשזא ןא יוו ןראוועג זיא ףיוה־לוש
 א תא ׳שרדמה־תיב ןופ טנאוו רעקידמורד רעד זיב ןעגנאג
 ןענעז עקסראילטאק רעד זיב םאג עקסראטאנעס רעד ןופ לטירד
 "רעסיוועג" אזא ייב לאמנייא ,קנעדעג׳כ .טציילפראפ ןראוועג

 חמצ זא ,טיירפשעצ יוזא רעסאוו םאד תבש א ןיא ךיז טאה
 ־םררא ןבאה םינכש יד ןופ רעדניק יד ןוא םיובנטכורפ
 ,סעלסאיוו טאטשנא ,סנקעטש טימ ןוא םעילאב יד טפעלשעג

 היפוצמייה א ידכ ׳יירעקעב סעשאבדדנח וצ זיב טלפישעג ךיז
 ןיא ןעוועג זיא קראמ םענופ לייט א וליפא .רעטנלאשט יד
 יד טקייוועג דיז טאה לאשטשאק רעסיורג רעד ןוא רעסאוו

 .ךייט א ןיא םיפ

 ,ןטלאהעגנא טשיג גנאל עקאט טאה "רעסיוועג" רעד

 יד ןבאה טייצ רעצרוק רעד ןיא רעבא ,ןכאוו עכעלטע זיולב
 ןוא למיה — םי א יוו ןעזעגסיוא קסוטלופ םורא רעדלעפ
 טאה םאוו ,דלאוו רעד טאה וויטקעפסערעפ רעד ןיא .רעסאוו

 וצ םנטייוורעדנופ ךעלנע ןעוועג ,טאטש יד טלגנירעגמורא
 רעוואקשיוו רעד וצ .םיל רבעמ קעווא טראפ םאוו ףיש א
 יז לייוו ,טכיירגרעד טשיג רעסאוו םאד טאה ,קירב רעגנאל
 ןגעלפ טייצ רעמוז ןוא ייסאש רעד יוו רעכעה ןענאטשעג זיא
 זדלב קידנגייבפארא ,םרעפמאד קירב רעד רעטנוא ןייגכרוד
 ייב רעבא .ןעמיוק ןכיוה רעייז ןופ טפלעה א רעדא ,לטירד א
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 טלאסעד ןופ קסוטלופ ןיא

 ףיוא טגיילעגקעווא ךיז טם.אה וד זא ,גנוציילפראפ רעסיורג א
 טעמכ רעגניפ יד ןבאה ,טנאה א טזאלעגפארא ןוא קירב רעד
 טשינ תונברק ןייק ןענעז ןגעווטסעדנופ .ךייט ןיא טביירגרעד
 ןתעשב ,םישדח־דעמוז עסייה יד ןיא רעבא ,ןראוועג טנכייצראפ
 *בייא ןעגנוגייווצפא ענייז טימ וועראנ רעד טאה ,ךיז ןדאב

 *ברק עשידיי קיצגיוו טשינ ןוא עכעלטסירק ךס א ןעגנולשעג

 ־ארטטא ןרא־םייח — קנעדעג ךיא יוו — ייז ןשיווצ ,תונ
 ?ןוז סגרעבנייטש םוחנ־קחצי *ןרז םרעדיינש םעד -יקסלוק

 סעטאמ ;ןוז םגרעבנייטש עיניפ ,החמש ,ןיזוק א םענייז
 ?ארק םעליש ?,׳ריעצה־רמושה" ןופ ןקה־שאר ,יקסנימאוואנ

 ־סריאמ ןוא יקצאטסילאיב ךעלגניי ייווצ יד ? גרעבנירג רעזייל
 .קנעדנא רעייז דובכ .ףראד

 (ןייטשנייוו) ןהכ הנח

 סעקיעלא. *ד לסעג רעזדנוא

 טאה אקסנאיאטנעיווש גאר 4 אצישאטס ףיוא זיוה םענופ
 וועראנ ךייט ןופ םולפפא םענופ גערב םעד סיוא־גנעל טריפעג
 םאד ."םעקיעלא" יד ןפתעג טאה ןעמ טאוו ,לטעג לאמש א
 ייב .טניווואב קינייוו רעייז ןעוועג זיא לסעג עליטש ,עניילק
 םענייש ,ןטיודג םענופ ןקראפ רעד ןגיוצעג ךיז טאה טייז רעד
 *עג ןענעז לסעג םענופ ןטייז עדייב ןופ .ןטראג־יקסעיבאס

 ןבאה עכלעוו ,רעמיוב עטגייווצעצ טיירב ,עסיורג ןסקאוו
 לסעג סאד טליהעגנייא מא ןטאש ןטיירב א ךיז םודא ןפראוועג
 .טייקלקנוט רעלופ־תודוט א ןיא ןהעש־תושמשה־ןיב יד ןיא

 ןסקאוואב ןעוועג זיא לגרעב א ןופ םראפ ןיא רייט גערב רעד
 .ךעלמילב־דלעפ עקיבראפ־ליפ טימ טשימעגטיוא זארג טימ

 ןלייצרעד ,געט עצנאג רעמוז ןלייוו אד ןגעלפ ,רעדניק ,רימ
 ןיא ךיז ןטסעמראפ רעדא ,ךעלעכיב ןענעייל ,תוישעמ דיז
 ןעוועג זיא לגרעב םאד .רעטאוו םעביא ךעלדנייטש ןפראוו
 *טאלפ עניילק יד ׳שיפ ןפאכ וצ ףיוא ץאלפ רעלאעדיא ןא

 .ךעלעק

 ערעייז ןטירעגפא ׳ןגילפ טפאכעג רימ ןבאה גנאל־ןהעש
 ןפאכ םייב .םעקדנעוו יד ףיוא טעפעשטראפ ןוא ךעלפעק
 טשינ ,טייקליטש עקידנעטשלופ א ןשרעה טזומעג טאה שיפ
 לייטנטסרעמ ןעמ זיא עקאט םעד בילוצ .שיפ יד ןקערשוצפא

 .גאטראפ גנאפשיפ ףיוא ןעגנאגעג
 םאד טגעלפ געט־קראמ יד ןיא גאטיירפ ןוא גאטסניד
 עקיזאד יד ןיא .סנגאוו עשירעיופ טימ ןרעוו טלופראפ לסעג
 ,עינראיעלא רעד ןיא זדנוא וצ ןעמוקעג םירעיופ יד ןענעז געט

 *עימעס ערעייז ןופ לייא ןגאלש (ןייטשנייוו) קיניעלא אבא וצ

 ,ןצראווש לקיטש א ןלעטשוצ ןוא םפער םענופ רעדא ,ןעמיוז
 ןיילק א ,ךימ ךיוא ןוא םערפ־לייא רעד רעטנוא טיורב ןשירפ
 םעט רעד ליומ ןיא רימ טגיל טגייה זיב .ןעוועג דבכמ ,לדיימ
 טימ ןטאשאב ןוא לייא טימ טצענאב ,טיורב לקיטש םעד ןופ
 רעטעברא ןשיליופ םעד ןפלעה ךיא געלפ לאמטפא ...ץלאז
 ,שטאלוק רעד טכאקעג ךיז טאה םע ווו ,לסעק םעד ןעיירד וצ

 רערעווש גאט א ךאנ לייוו .ןרעוו קיטראפ רעלענש לאז ןעמ
 ןיא ןדאב דיז ןעמענטימ רעטאפ רעד זדנוא טגעלפ טעברא
 רעניילק רעד ףיוא טלפישעגרעבירא ךיז ןבאה רימ הייט
 ןבאה ןהעש עצנאג .טאג יקשויצשאק רעד ןגעקטנא עשזאלפ
 םעטסוק עטכידעג יד רעטנוא רעטאוו ןיא טכארבראפ רימ

 .טנווא רעד ןלאפעגוצ זיא םע זיב ךייט םענופ

 דיז טאה ,ןראוועג ־ןרארפראפ זיא ךייט רעד ןעוו ,רעטניוו
 .םנטילש ןוא םעוושזיל ףיוא זייא ןפיוא טלייווראפ טנגוי יד

 ־עג ןענעז טאג רעקסנאיאטנעיווש רעד ףיוא קירב רעד ףיוא
 ־טראפט יד וצ ךיז טקוקעגוצ ץא עקירעגיינ םעפורג ןעבאטש
 *גדישראפ ערעייז טימ ןזייוואב ךיז ןגעלפ עכלעוו ,סרעל

 .םעוושזיל יד ףיוא ןרוגיפ ןוא ןצנוק עקיטרא

 רעד .םענייא ןיא טפיוקעג ןענעז רעיורט ןוא רעבא דיירפ
 םייב .רעטניוו ןיא וליפא ןברק ןייז טרעדאפעג טאה רייט
 טכארבראפ טאה טנגוי יד ווו טרא םענופ טייוו טשינ ,גערב
 "םלעבמערעשזפ" יד ןענופעג ךיז ןבאה טראפט־רעטניוו ןיא

 ןבאה ןשטנעמ ווו ׳(זייא ןיא רעכעל עטקאהעגסיוא לעיצעפס)
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 (ןייטשנייוו) ןהכ הנח

 עלארטנעצ יד ,ךיורבעג ןכעלגעט־גאט םוצ רעסאוו טפעשעג
 ןריורפראפ ןעוועג טפא זיא סאג יאמ רעטירד רעד ףיוא פמולפ
 רעניווונייא יד ראפ רעטנענ ןוא רעטכייל ןעוועג זיא םע תא
 םענופ רעסאוו ןטימ םרעמע ערעייז ןליפוצנא םודא םענופ
 ־רעטניוו זקינוז א ןיא ךיז ןבאה לעבמערעשזפ אזא ייב .רייט
 ־עגניירא ןענעז ךעלגניי ירוצ ןוא רעדניק טליפשעג גאט
 *ץראה .זייא ןרעטנוא ןדנווושראפ ןוא רעסאוו ןיא ןלאפ

 ערעייז ןופ ןגארטעג ךיז ןבאה תולוק ןוא ןענייוועג עקידנסייר
 .םלוע ןטלמאחאפ םענופ ןוא רעדירב תא רעטסעווש ,ןרעטלע

 ףראדסריאמ והילא רעקירעי־ףלעווצ רעד ןעוועג זיא רענייא
 ןעצ ןופ רעטלע רעד ןיא ,ןרהא ,ןוז םעטא־הוח רעטייווצ רעד תא
 ־טינש טפיוקראפ טאה יז .הנמלא ןא ןעוועג זיא עטא־הוח) .ראי

 סאד ןיוש ןעוועג סאד זיא ריא ייב .ןלאצסיוא ףיוא הרוחס
 רעטכאט א םעד דאנ ,ןאמ רעד טשרעוצ .קילגמוא עטירד

 .(עלעגוז ריא טציא ןוא

 רעד וצ זיב זייא עצנאג סאד טקאהעגסיוא טאה ןעמ
 טאה ףראדסריאמ ןופ דניק סאד .סעוואלפאפ ןופ קירב רעסיורג

 ןטאנאמ טכוזעג ןעמ טאה תז םעטא הוח ,ןטיוט א ןענופעג ןעמ
 ראווד־יוואנ ןבעל וועראנ םעד ןיא טקעדטנא טאה ןעמ זיב
 ־רעד םעד םלא ןבארגאב םע טאה ןעמ ןוא דניק ןקנורטרעד א

 .ןרהא םענעקנורט
 ־רעםאוו־עדאס יד ןענופעג דיז טאה "םעקיעלא" יד ףיוא
 ,ןירעקעב יד היח ןופ יירעקעב יד תא ןיקסולאק ןופ קירבאפ
 תבש ףיוא תולח ןקאבעג ןבאה םעטתיב־ילעב עשידיי עלא ווו
 ףיוא זיוה ןיא לסעג םענופ ףוס םייב .טנלאשט ןגארטעג תא
 טניווועג ןיקסרעדוק ןופ יירעקורד רעד רעביא טאה ,4 אצישאטס
 ןעיורפ יד .במאלאג לשנא קסוטלופ ןופ רעדיינש רעטסעב רעד
 ערעייז טיינעג םיא ייב ןבאה קלאפ ןט13 ןופ ןריציפא יד ןופ
 ־טוג ןופ לאבמיס א ןעוועג זיא עגייפ יורפ ןייז .ןעמויטסאק
 ןפלעה וצ טיירג קידנעטש ,טייקיליוורעפפא ןוא טייקיצראה

 .ןקיטפרעדאבטיונ ןדעי

 עמומ ןיימ טנכייצעגסיוא דיז טאה ןטיז עבלעז יד טימ

 ראפ בוטש ענעפא ןא ןעוועג שממ זיא ריא ייב .עינשיוו עטא
 ןענופעג דיז טאה יירעקורד םיקסרעדוק טימ תונכשב .ןדעי
 םינציל .ןלייט עשירטקעלע ןוא ןרעוואר ןופ טפעשעג ריא
 ייס ןוא רעמוז ייס .טאטש יד "ףיוא טנפע" יז זא ןגאז ןגעלפ
 ־עגנייא ןעוועג דאנ ןענעז רעניווונייא עלא ןעוו ,רעטניוו
 ריא םורא טעראפעג ןיוש ךיז יז טאה ,ףאלש ןפיט ןיא טלקיוו
 ׳ןיז עריא ."ר״תיב" ןופ "עמאמ" יד ןעוועג זיא יז .בלעוועג
 רעקיזאד רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןענעז ,השמ ןוא לארשי
 בוטש ןיא ריא ייב דיז ןגעלפ ןטנווא יד ןיא ןוא עיצאזינאגרא
 טימ ןעגנערבראפ ןוא ענעסקאוורעד ןוא גראווגנוי ןעלמאזראפ

 .ץנעט תא גנאזעג

 טשינראג טימ ךיז טאה "םעקיעלא" יד ףיוא ןבעל סאד
 ־לופ עלא ןופ גנאגסנבעל ןלאמראנ םענופ טדיישעגרעטנוא
 ןוא תוחמש ,ןדייל ןוא ןדיירפ .רעניוווגייא עשידיי רעקסוט
 תוגאד ,ןטנווא־רעטניוו עליטש ןוא געט־רעמוז עגנאל ,רעיורט
 ־םנבעל שידיי ךעלטיפאק — םינב לודיג רעצ ןוא הסנרפ
 טלעפעג טשיג טאה םע .ןליופ ןקידהמחלמראפ ןיא רעגייטש
 ־טפאשטריוו ,דנאל ןופ ןדאה יד ןשיווצ לארשי תאנש ןייק
 רעד — ןסעצסקע עקיטולב ,עיצאנימערטסקע ,טאקדאב רעכעל

 לטיפאק רעכעלרעה רעד ןעוועג זיא דנאטשרעדיוו רעשידיי
 ןוא םויק ןייז ראפ לארשי קלאפ ןופ ףמאק ןקידריוו ןופ

 .דובב ןלאנאיצאנ

 םפא ןא ןעוועג זיא רעבא םזיטימעסיטנא רעשילופ רעד
 ־נייא ןבאה עכלעוו ,םעדראה עשיצאנ עדליוו יד ןגעקטנא ןיאו
 ־טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ טאטש יד ןעמונעג
 טימ "םעקיעלא" עליטש יד ןראוועג ןענעז טלופראפ .המחלמ
 ןעמ עכלעוו ,תונברק עקידלושמוא ןופ ןעיירשעג תא וייררעג
 ,רעדניק עניילק ןופ ןרערט .רעזייה יד ןופ טפעלשעג טאה

 ...פעק ענעגאלשעצ ןופ ןענירעג זיא טולב

 ןוא "םעקיעלא" לסעג רעזדנוא ןראוועג בורח זיא םע
 ...קסוטלופ עשידיי סאד ןראוועג זיא טסיווראפ
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 ןאמלוב והילא

 השודק ו *פ תעל־תעמ קא
 (דליב-תבש א)

 ,גאט־קראמ ןטקידנעראפ םאוו־ראנ םעד ןופ שער רעד

 טפיול טראד ןוא אד .טליטשעגנייא טשינ ןצנאגניא ךאנ זיא

 טימ קידנפעלש ,רעטעפאסראפ א דיי רעטקיטעפשראפ א ךאנ

 *גערד ראפ ענעבילבעגרעביא קראמ ןיא יד תוחוכ עטצעל יד

 ,ןלאפוצניירא טשיג ידכ ,ךיז טלייא רע ,"לעטש" ןייז ןופ דעלג

 *ללחמ" א זיא רע זא ,רעליימ עכעלשטנעמ ןייק ןיא ,הלילח

 *גאק ןטקידנעראפ א ןופ ןדראקא עטצעל יד יוו !"קינתבש

 ־ןזייא טימ יד קורב םענרענייטש ןרעביא ןעגנילק טרעצ

 טאה רעכלעוו ,רעיופ א ןופ ןגאוו א ןופ רעדער עטדימשעג

 עשידיי יד ןיא תוינק עכעלטע ןפאכוצניירא ןזיוואב םיוק

 .ךעלשיט־קראמ יד ייב רעדא רעבלעוועג

 — הווקמ רעסייה רעד דאנ ךיילג יוו — רעטציוושראפ א

 רעד סאג־״אקסנאי־אטנעיווש" רעגנאל רעד רעביא טפיול

 *כיוו ראג ירוצ טימ ךיז טמענראפ רעכלעוו ,"חידא רעלעג"

 דיוא ןוא לטעטש ןיא ןרבק רעד זיא רע :ןתוחילש עקיט

 ןיא "תבש־ירמוש" הרבח רעד ןופ רעריפנא יד ןופ רענייא

 ךורב ׳זיא םע ןעוו ,גאטימ דאנ קיטיירפ ׳טציא זיא .קסוטלופ

 תומשנ עשידיי ןעוועטאר רע טפיול ,היוול ןייק אטשינ ,םשה

 רעבירעד ןוא גגושב הריבע ןא ןופ רעדא ,ל״ר תוסרוקיפא ןופ

 :טפעשעג ןשידיי ןדעי ןיא תוחוכ עלא טימ ןיירא רע טיירש

 "!בלעוועג סאד ןכאמראפ טייצ !ךדניצ טכיל"

 זיא אד דיוא יוזא תורבקה־תיב ןפיוא יוו יוזא טקנופ ןוא

 — עמערא ,עכייר .ןענורהא ׳ר ייב םינסחי ןייק ןאראפ טשינ

 םעד וליפא ,ןעמעלא בייחמ זיא תבש ןופ השודק יד .םנייאצלא

 טאטש ןיא ןא טייג רעכלעוו ,רעד טא ,ץנימרעפוק והיעשי רעה

 ...ל״ר ,סרוקיפא םענעפורעג יוזא ןוא ליכשמ ןטסערג ןראפ

 *ראפ" ןוא ןטעזאג יד עשראוו ןופ טגנערב רעכלעוו ,רעד טא

 "ענעראוועג־עילאק" רעכיב עלוספ־ףירט טימ ךיוא "טגראז

 ארומ ןייק ןרהא ׳ר טאה םיא ראפ דיוא !םירוחב־הבישי

 ןייא םיא "טסייב" רע זיב פא טשינ םיא ןופ טערט רע .טשינ

 .טפעשעג םאד טסילש רע זיב .ה .ד

 *עגפא ןוא רעבלעוועג עשידיי ןענעז ןסאלשעג זא ןוא

 יוו ליטש יוזא לאמאטימ טרעוו ,ןטאטשראוו עשידיי טלעטש

 ־קראמ ןרעווש ןגנאל ןכאנ לטעטש םאד טלאוו טלמירדעגנייא

 ןטלאוו ייז יוו ,ןדנווושראפ ןיוש ןענעז םייוג יד דיוא •גאט

 .ןראוועג ןענורעגסיוא

 סאוו ,רוכיש םעד יקסוואראשנאג טשינ :רעמ טשינ טעז׳מ

 !קנעש רעשידיי רעדעי ןיא ׳גאט ןדעי לאמ 3 הסוכ א טכאמ

 ןגאלשוצנא ךיז טסייר םאוו ,ןאגילוכ םעד ןעקסוואנילאק טשינ

 עשידיי יד ראפ תומ־תמיא ארומ טאה רע דאנ ,ןדיי ראפ א

 *ילאפ םעד אקדארעינ טשינ ךיוא ןוא !סרעגערט ןוא םיבצק

 רעשיטסידאס א טימ ןדיי ןלאקאטארפ טכאמ סאוו ,טנאיצ

 ...האנה

 *עכאוו ערעווש עריא טימ דאוו יד יוו ןעז וצ שוריפב זיא

 .לטעטש ןיא שדוק־תבש ןראפ פא טערט ןטסאל עקיד

 עטולאסבא עקיזאד יד טדניוושראפ רעבא זייווכעלסיב

 ,ןדיי דיז ןזייוואב טראד ןוא אד םאוו ,םעד ךרוד טייקליטש

 גנאג ןקידתומיענב א טימ ,קידתבש ןאטעגנא ,םידגנתמ ,םידיסח

 ,לביטש־םידיסח רעדא שרדמהרריב ,לוש ןיא "תבש־תלבק" וצ

 תוליפת ןוא םינוגינ עקיצראה סיורא ךיז ןסייר סע ןענאוונופ

 ןמלז ,שטיוואנארא לשרעה :תוליפת־ילעב ןוא םינזח יד ךרוד

 רתלא ,רענאשזור לדנעמ ,קעשזנארק עקלאומש ,רעקספיל

 רעדנאנופ דיז ןטיירפש עכלעוו ׳ערעדנא דאנ ןוא ראיליפ

 .טאטש ןופ ךעלסעג ןוא ןסאג יד רעביא הריתי המשנ טימ

 ייז ןריצאפש ,ןייז תבש־לבקמ םאד טקידנעראפ ןדיי ןבאה

 שיט ןקידסטכאנ־וצ־קיטיירפ םוצ םייה א ןסאלעג ןוא קיור ריז

 םאוו ,טנגוי לייט רעקיזאד רעד — ייז טימ לעלאראפ ןוא

 עזעיגילער" יד ןופ "ןעיירפאב" וצ דיז ןזיוואב ןיוש טאה

 םע ווו ,"סערוזער" יד ןופ רע טמוק לייט ןטסרעמ ,"ןטייק

 סנעמעוו ץא ךעמעלבארפ־טלעוו עקידלרוג" טלדנאהאב ןרעוו

 טגעלפ סע ווו ,ערוזער םרענטוק ןעמונראפ טאה סע ןא־ןביוא

 *נארג" םרענטוק ןופ יא :לסעק א ןיא יוו שממ ןכאק טראד

 סעשטיוואלפאק לשנא ןופ יא ,רענעלפ־רעטאעט "עזאיד

 עסייה יד ןופ יא ,יימרא רעשיליופ רעד ןגנמו תועידי "עפיט"

 בקעי ןוא ץעיווא״דנוב" םעד רעקינשזעשז ןשיווצ סעיסוקסיד

 ..."קעצעפ ןקניל" םעד קאפושטש
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 ןא םלוב והילא

 ,ןיז ,םעמאמ ,םעטאט :ןעמאזוצ עלא ןגעלפ ןאד ןוא

 עקידתבש עטשרע יד ןעווארפ — ןרונש ןוא ,םמעדייא ,רעטכעט

 ־ניירא" טגעלפ גראווגנוי הרבח זא ,ךיז טייטשראפ .הדועס

 ,"סאג" ןיא ןזאלסיורא ויז ןוא ןסע סאד ייווצ־סנייא ךפאכ

 ־ייטראפ ןוא ןבולק ׳סעיצאזינאגרא יד ןיא :טסייה םאד

 ךיז ןקילייטאב ,טארעפער ןטוג א ןדעה וצ ףיוא — ןלאקאל

 םעניימעגלא ןיא עיציטעפער א וצ רעדא טנווא־לטסעק א ןיא

 .זיירק ןשיטאמארד ןשידיי ןשיטאטש

 .םייח רעד ןיא ןציז טשינ טביילב טנגוי עזעיגילער יד ריוא

 א ןענרעל טימ םישרדמ־יתב ןוא ךעלביטש יד ןא טליפ יז

 רעדא העד־הרוי ןקידלופלפ א ךעייקעצ" טימ ןוא ארמג טאלב

 ןסאג־טפיוה יד ןיא טריצאפש טנגוי רעד ןופ לייט א .א״שרהמ

 רעכלעוו ׳ץעגייש ןשינאגילוב ןדעי ףיוא "גיוא ןא ןטלאה" ץא

 יד סאוו ,ראפרעד דיי םענעי רעדא םעד ןעפעשטראפ טווורפ

 אזא ןעוו ןוא ;״טאטש עצנאג יד טפאכראפ" ןבאה "סעדישז"

 ךיילג עקינייז םאד רע טמוקאב ,פעלק וצ "ריז טסייר,, רענייא

 ןצעמע ןופ יצ עגאלוואניש עייש ןופ ןייז םאד לאז ,טרא ןפיוא

 *ושטש" יד ןופ םענייא ןופ רעדא ,םאילש החפשמ רעד ןופ

 ."םעקאיב

 טלאמעד דיז טרעמ ,ויז ןכאמראפ ןלאקאל יד ןעוו ןוא

 סעיסוקסיד יד ויז ןקראטש םע ןוא ןסאג יד ףיוא טנגוי לאצ יד

 רעטכעלעג םאד טרעוו רעקיכליה ,"עקניל" ץא "עטכער" ןשיווצ

 אד ראנ ויז תעה םע .ליטש טרעוו םע זיב הרבח־םתם ץפ

 .ךעלראפ עטבילראפ ןופ ןעיירעשטפעש טראד ןוא

 .םורא זיא ךעלטימעג ץא ליטש .ירפ רעד ןיא תבש זיא׳ס

 .תבש ןופ השודק רעד ןיא ויז טלבוט ץלא — ןסאג יד ,רעזייה יד

 — לוע ןקידעכאוו ןרעווש ןופ ןוא הסנרפ־תגאד ץפ ןאטעגסיוא

 ויז ןעמ טלייט םייח א קירוצ ףיוא ןוא ןעבוואד םוצ ןדיי ןעייג

 יד .םינזח ןוא תוליפת־ילעב יד ץפ "ךעלקיטש" עיינ יד טימ

 .סעקפוק עקידבוטמוי־תבש עכיוה ערעייז טימ תוינקדצ םישנ

 יד ייז ףיוא טנייש לפאט — פעק ערעייז ףיוא ןעניורק יוו

 *הנת ,סלחר־ענייש ,םעשטניד יד *ןגאטדובש םענופ טייקילייה

 ךעלטירט ענבירד עליטש טימ לוש ץפ ןעייג ייז — םעשאב

 קורב ןופ רענייטש יד ןרירוצנא טאהעג ארומ ןטלאוו ייז יוו

 ,יוו תווצמ עשירעבייוו רעביא השעמ־תעשב ןסעומש ץא

 *פיונוצ" !"גאט" א טימ רוחב־הבישי א ןגראזראפ ,לשמל

 סאוו ,המותי א ,הלכ רעמערא ןא ראפ חנ לקיטש א ףצארק

 ׳ךבעג החגשה" ןגעוו רעדא *הפוחל יואר גנאל ןדש זיא

 *עג טשינ ,הלילח ,ןלאז ייז ,רעטכעט עשידיי ערשכ ףיוא

 א ראפ "לכאי" א ןכאקפא ןגעוו ראג יצ ...ןרעוו טלכיורטש

 טשינ ראג ןענעז ןכאז עלא יד — ךעבענ ,ןאמערא ןקנארק

 יד טגנערבראפ — רעדיוו טנגוי יד !תווצמ עניילק יד ץפ

 טיפ :חסונ ריא ףיוא ןעהעש־ץואד עקיירפ רעד ןיא עקיזאד

 .םינינע עשיייטראפ ץא עלערוטלוק ,ןעגנוטאראב ,ןעגנוציז

 ־טראפס עקיטרא יד ןשיווצ שטעמ־לאבטופ א וצ טפיול ןעמ

 ןעמ ז (א״א "הקנאיווראנדאנ" ןופ םיצקש יד > ״יבכמ״) ןבולק

 רעלאגעלמוא ןא ףיוא דלאוו רעוואלפאפ ןיא פארא ךיז טפאכ

 טשינ לאמגייק רעבא טסעגראפ ןעמ ,זיירק רעדא "עקוווסאמ"

 טמוק (העטלע יד) "גראווטלא" םאד ןעוו ,העש יד ןטיהוצפא

 ייב ,הדועס עקידתבש יד ןזאלוצכרוד טשינ ידכ ,ןענוואד ןופ

 רעד ראנ יוו ןוא קידלודעגמוא קראטש טציז ןעמ רעכלעוו

 ־פארא טמענ עמאמ יד ץא "ןשטנעב" םאד ןא טבייה עטאט

 ךיילג גראווגנוי םאד דיז טראש יוזא — שיט ןופ ןעמענ

 "טייז רענעי" ףיוא ריצאפש א ףיוא רעוו ,בוטש ןופ םיורא

 ןיא ריצאפש ךמיטניא" ןא ףיוא רעוו ןוא קירב רעוואקשיוו

 םהמלש ןלעג ןכאנ גערב־וייט ןשיטאטש םייב "םעקיעלא" יד

 ...רדח

 ןעייג ,ףאלש ןקידגאטימכאנ־תבש םעד ןקידנע ןדיי זא ןוא

 — רעדא ,שרדמה־תיב ןסיורג ןיא דיגמ ״ןטוג״ א ןרעה ייז

 .ןלאז עשיטאטש יד ןופ םענייא ןיא רענדער ןטמיראב א

 רעד ןבענ שרדמה־תיב ןסדרג ןיא .טכאנ ראפ תבש זיא׳ס

 ־עשראוו ןפיוא שרדמה־תיב םעניילק ץא ץא לוש רעסיורג

 עטעילאזאמראפ טנעה טימ ןדיי ענשאפעראה ןציז ייסאש רעוו

 ־אנק" ץפ ןוא עטנערבעגפא ןענוז עסייח ןופ רעמינפ טימ ןוא

 — ״עטעקעשעצ״ ןטניוו עקידנדיינש ץא טסערפ ״עקידעק

 ,ןדיי ןופ ןעגרעל םוצ הדמתה סיורג טימ וצ ךיז ןרעה ןוא

 ־רכומ לאיחי ,דמלמ לציא־הדוחי ,דמלמ ךענעה :יוו הרות־ינב

 ייז ראפ טנרעל רעכלעוו ,ןדמל א ,דיי א םתס רעדא םירפס

 טימ םאד ןוא םדא־ייח ,ךורע־ןחלוש לקיטש א ,תוינשמ קרפ א

 ןסקאוו זיא ...רעדילג יד ןיא שממ טייגעצ םע זא ,שוריפ אזא

 ענעגייא ערעייז ןיא ןדיי־״דמע" עקיזאד יד סיוא טלאמעד

 יד ,ייז ךיוא םאוו ,ףיודעד ייז ןריצלאטש טכער טימ .ןגיוא

 ךיילג "הרותה לכיה" ןיא ןיידא ןענעז ,ןדיי "עטסארפ" ג״א

 עקידנעטש יד ,"ןדיי ענייש" עלא ץא םינדמל־םידיסח יד טימ

 ,יד־א־טא טניימ סאד ז "טנאוו־חרזמ" רעד ןופ םיתב־ילעב

 *עגנייא ךעלביטש־םידיסח ענעדישראפ יד ןיא ןציז עכלעוו

 ־ארפ" ןוא תושמשה־ןיב םענופ טייקלקנוט רעד ןיא עטליה

 רענייא ,תובשחמ ןיא ןעקנוזראפ ףיט ."תודועס־שולש" ךעוו

 ־ינב" םעד טעקיבדראפ ייז ןעמורב ׳ןטייווצ םוצ טעילוטעגוצ

 ־רעד ןלעוו ןטלאוו ייז יוו ,ןגיוצעצ ןוא ןסאלעג ,ןוגינ־״אלכיה

 טשינ לאז רע ,תבש םעד תוחוכ עלא טימ ןטלאהנייא טימ

 טימ ןעמעראוורעטנוא לסיב א דאנ ,דאנ רע לאז :ןייגקעווא

 ףיוא חכ ןבעג עקאט ץא המשנ רעד טימ ףוג םעד רעייפ ןייז

 ןטלא םעד רעדיוו טימ דיז טימ טגנערב םאוו ,ךאוו רעיינ רעד
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 סלאסעד ןופ קסוטלופ ןיא

 !ז ןגראז ךאנ א ראפ סאוו םידו רעוו ןוא הסנרפ־תגאד ןופ לוע

 ךיז טייגעצ ,ןקוקוצמורא ךיז ןזייוואב היי רעדייא רעבא

 ןוא םישמש יד .תבש־יאצומ טרעוו םע ןוא שינרעטצניפ םאד

 טימרעד ןעמאזוצ ןוא טכיל־הלדבה עטשרע יד ןא ןדניצ םיאבג

 םעד ץא ןוחטב רעקיבייא רעד יינ סאד ץפ ןא ךיז טדניצ

 א ןבייחוצנא ףיוא םייח א ןדיי דיז ןעייגעצ .ךקיטכעמלא"

 *לימ עשידיי יד .הרות ךיוא ןוא הכאלמ ׳רחסמ ןופ ךאוו עיינ

 *גאוו יד ןוא גניר לאומש ,גרעבנעזאר עקלורס :רעמיטנגייא

 ־לעמ) "סעשזראצנאמ" יד טימ תונובשח ערעייז ןכאמ םנאמ

 ןיא ךאנ ,ץירא ךפאכ" רעבלעוועג ןופ םירחוס ז (םירחוס

 ׳ר :םרעקעב עשידיי !ץכעזייל לקיטש א ,סטכאנדצ־תבש

 ןוא "רעקאטסילאיב" רעד ,ןטראגמיוב ריאמ־עשטיא ,לאלצ

 למעז עשירפ ףדא ןגייט יד "העירז" ןטימ ןלייא — ערעדנא

 ןטאטש תולגע־ילעב עשידיי 1 גאט ראפ קיטנוז ףדא טדרב ץא

 ייז ןעמעוו הרעפ ערעייז ייב דעלעטש יד ןיא "טיזדו" א פא

 רעקסלעשאנ־רעקצארעס ןופ סארא ויז טזאל וד ראנ יוו

 — סטכער ןופ :׳ןגיוא יד ןיא ךיילג ריד ךיז טפראוו ,ייסאש

 טאטש יד טדניבראפ םאוו ,וועראנ רעקידתובחר רעטיירב רעד

 *טארט־ץלאה עגנאל יד ךרוד ,םי טימ ה״ד ,קיצנאד טימ שזא

 ןופ לעפאב ןטיול ךיז ףיוא טריפ ,ךייט דעד ,רע סאוו ,סעוו

 ־רוא רעד — סקניל ןופ ץא ,םירחוס־ץלאה עשידיי עסיורג

 ןדש ,טייז־ברעמ ןופ טאטש יד טצישאב םאוו ,גראב רעטלא

 סנייטשמ ,ראפרעד פא םיא טקנאד ןעמ םאוו האי רעטרעדנוח

 רעקיטש עצנאג טייצ וצ טייצ ןופ םיא ןופ קידנדיינשפא ,טגאזעג

 ןעיירש רעבא ,גראב םעד ידו עקאט םיא טוט׳ס ...ללכה תבוטל

 ןדער רעבא ראפרעד !םוטש ואד זיא גראב א ,טשינ רע טעוו

 ןעניווו עכלעוו ,"םעקיניייסאש רעוועשראוו" יד םיא ראפ ןדש

 זיא םע ,לשמל ,טא .טלעוו יד ןעיירשראפ ץא דנאר ןייז ייב

 יד טימ ןטכארפ יד ןעוועדאל תולגע־ילעב ,טכאנ ראפ קיטנוז

 .תורוחס םינימה לכ טימ עשראוו ץיק סעמראפטאלפ

 וצ ןאפש !עבא" :םינב יד וצ םעקבא לדנעמ טיירש אד

 טזיב ,ןאטשאק םעד קירוצ ןיידא ריפ !קאזיא !"למיש" םעד

 "זטמאל "הלבנ" יד זא טשינ טסעז ?דנילב

 *גאמאק ןוא קעלאשטאק עצגירפש טייטש טראד ץא

 :לעבעפדלעפ ןשיראצ א ןופ ןאט א טימ טעוועד

 יד ןיא ןייא ייז ןעמ טנאפש ,קיטגוז ,ןגראמ זא ,ןא ןגאז

 .עשראוו ןייק ךטכארפ"

 ןבעגעגפא טאה םאוו ,לייט רעד טפדהרעביא ,טנגוי יד

 יז — םיגינע עכעלטפאשלעזעג ראפ ,ןטסרעמ םוצ ,תבש םעד

 זיא ריא ראפ .תבש ןטימ ןדייש וצ טשינ אקווד ריז טלייא

 טצונ ,ןעגנערבראפ ןוא ור ןופ ךשמה ןא סטכאנרצדובש רעד

 לייט ןוא רעטאעט ןיא ,אניק ןיא ןייג ףיוא סיוא עקאט םיא יז

 עיצאזינאגרא זיא םע רעכלעוו ןופ "םעקראשטעיוו" ףדא לאמ

 .ייט לזעלג טאווירפ א ףדא רעדא

 טרעצנאק ןכיירסטלאהניא ןא ץפ דראקא רעטצעל א דו

 טרעוו דזא ,עמארד רעקיבראפליפ א ץפ לאניפ א דו רעדא

 ןופ ןעניישרעד ןטימ תעל־תעמ רעקידתבש רעד ןסאלשעגפא

 ןפראד םע עכלעוו טימ ,ןעמעלבארפ ןוא תוגאד עליבאטס יד

 ןדיי ללכ רעד ייס ,דיחי רעד ייס ,ןטסעמראפ ריז ןזומ ןוא

 .טאטש ןיא

 ןלאמראווק

 ־םדרא ןבעלרעד טנייה טע ץע !עלהשמ !עשטחר !דוד"

 זרעסאמש רעד זיא ווו ?ןיינ יצ האפוצ

 *גאי רעדא קינשזארטס יכדרמ זא ,טשינ רימ טלעפ רעמ

 ."ךעלקעפ יד ןפאט ןעמענ רימ לאז ,הרפכ יד ןייג לאז ,יקסוואק

 ראנ לידו .ןבאה וצ ארומ סאוו ראפ אד עקאט זיא׳ס ןוא

 לעלאצ ןופ לפרעפ ענעקאבעג יד טימ קעז יד ןגיל ןבדא ןופ

 ערשכ־טאלג ןייק טשינ ךס א ןגיל ןטניה ןופ רעבא ,רעקעב

 ...תורוחס

 ץא גרעבנעזאר עקלורס ,גניר לאומש ןופ ןלימ יד ייב

 ,רענעגעוו רעיש א ןא טלעטשעגנא ןעייטש ןאמגאוו לדנעמ

 דרעפ יד .עשראוו ןייק לעמ ןעוועדאל ןוא ,עשידיי ןוא עשייוג

 "ןיידא ןטאט סנטאט" ןיא ךיז ןביג םרעגערט יד .ןעשזריה

 .לסיב א רעביא ךיז ןטלעש רעדא ןעיירש סענאמרופ יד ןוא

 זיב ,ןרעדנא ןפיוא רענייא לאמא ןוא דרעפ יד ףדא לאמא

 עצנאג רעדא ןשטייב ,םעקישטרא יד ךטעברא" ןא ןבייה׳ס

 .דשמ "ץעגייש" א וצ "שאוו" א ךיז טיג םע זא ןוא .םעלשיד

 ןדש זיא ,םעקערעב לשרעה רעדא קישטייר ןמלק ,רעשאר

 ןיוש ןציז ןעוו־סאוו רעדייא ץא ."האי ענייז וצ ייוו ןוא ךא"

 "היינש" ,קנעש ןיא ןעילע־םהרבא ייב םידדצ עטגירקעצ עלא

 !הוולשו םולש ןוא הסוכ א דאנ הסוכ א

 2וו



 ן א מ ל ר ב והילא

 ־ילעב יד ןופ למוט םוצ וצ ןליפש קיזומ־טיילגאב יוו ןוא

 ןטימ לאוואק לארשי ׳ר זיא טא !סעילאוואק יד — תולגע

 .ערעדנא דאנ ןוא דאנ ןוא ןיז יד טימ לאוואק ףסוי ,בייוו

 םעד ןיא רעדליפעג ןוא ןעיירשעג יד ןופ סאג יד "טכאק" סע

 .קיטנוז ךקילייה"

 ןפיול ,תושמשה ןיב רעד דיז טרעטנענרעד׳ס זא ןוא

 ־לאומש עשטניד ןופ ךעלבלעוועג־זייפש יד ןופ םירחוס עלא

 ערעייז רעביא ןזאל ,עכילקעשזנארק רעד וצ זיב םמהרבא

 "בירעמ־החנמ" א ןפאכוצניירא ידכ ןטפעשעג יד ןיא רעבייוו

 ןוא ,לשרדמ־תיב םנבואר־ןמחנ ןיא רעדא םידיסח־להק ןיא

 הרעפ ,רחסמ ןגעוו סעומש א ןפאכ ןיוש םגעוו ןייא ראפ

 לסיב א ךיוא ןוא ץירפ רעוועשעלק ,םירעיופ רעצעשטאק

 .קיטילאפ־טלעוו

 רעוועשראוו ןקישיור םעד שזאלראפ וד ראנ יוו רעבא

 עליטש א ׳טלעוו רעדנא ןא ןיא ןיירא דיילג וטסמוק ,ייסאש

 ןא ,עמרוט א ,טשטאפ א ראנ טגאמראפ םאוו ׳םאג עטסופ

 ךיילג רעבא ראפרעד .לאטיפש ןשייוג א ןוא לאישטשאק ןטלא

 רעסיורג רעד ראפ ןופ םאג רעד ןוא סקניל ןופ לאטיפש ןכאנ

 עסיורג עתמא יד ןא ךיז טבייה ,"םוקמ רעטלא" — הפירש

 םאד !לידבהל ,זיראפ א רעדא עשראוו א יוו טאטש ענרעדאמ

 ןופ עינרעקוצ־גרעבלעסאה ענייש יד טימ רעטאעט עסיורג

 סעקראשזעי ןופ :״סעוואטסיוו״ עסיורג ייווצ יד ןוא טייז ןייא

 רעד ןופ — ןענישאמ־יינ סרעגניז ןופ ןוא טפעשעג־ןייוו

 סניקסארדנאפש יד — רעטייוו טירט ראפ א .טייז רעטייווצ

 ןיא ןוא םיצירפ ןוא עטכאילש טימ לופ זיא סאוו ,עינרעקוצ

 ןשיווצ .ןשטאק ףיוא ןטערגנאטס עטפייטשעגנא טימ ןסיורד

 ןסייוו סאוו ,ןדיי־םתס ןוא רעלקעמ־ןדיי ,םירחוסךדיי — ייז

 ;ןענידאב ןוא ןעגנירפשוצנגעקטנא רעירפ ןעמעוו טשינ ךעבענ

 וצ ידכב ,סעטצירפ יד טימ ןטערגנאטס יד רעדא םיצירפ יד

 יד לסיב א ןליקוצפא ףיוא יוו ןוא .הסנרפ ןדליג א ןפאכ

 ,לכייט עליטש םאד טמוק ,עינרעקוצ רעד ןופ טייקטציהעצ

 עשיטנאמאר יד ןופ טיילגאב ,טאטש יד דיוד טדיינש םאוו

 עשידיי ענייש רעדיוו ןוא רעמייב עטלא עריא טימ "סעקיעלא"

 .א״א ךיש ,רעטופ ,עירעטנאלאג ,רוטקאפונאמ ןופ ןטפעשעג

 דיז טמענראפ׳מ ןענאוו ןופ ,סאג־אקסנאי .ווש רעד ףיוא

 עסיורג עטלא יד דיז טניפעג סע ווו ,םאג־לוש רעד וצ םטכער

 סאג עטייווצ יד דלאב זיא ,עיזאנמיג עשידיי עטשרע יד ,לוש

 ,סאג־עקטאי יד ,םיבצק עשידיי יד ןופ גנוטסעפ יד — םטכער

 ,הנקז רעפיט רעד וצ טרעהעג ריא ןופ קלח ןסיוועג א סאוו

 א ןוא םיבצק תורוד 4—3 עריא טימ ,עטבצק יד עשטכאר

 ,שארב רעסייק לשרעה טימ סעקיגרוק עשידיי יד וצ — לסיב

 יד הווצמ א טימ ןגראזראפ וצ ידכ יוו — דייא טניווו סע ווו

 יד ,תקדצ עקידתומימת עכעלרע יד - ןדיי עטושפ־־טסארפ

 .עלחר־ענייש עטלא

 רעד יוו רע זיא גנאל .קראמ ןיא ןיוש וטסיב טא ןוא

 רעד ןופ ,לאישטשאק רעד טייז ןייא ןופ .תולג רעשידיי

 ןשידעווש ןופ דאנ) םאלש רעטלא־רוא רעד — רעטייווצ

 רעכיוה ראג־ראג רעד — ןטימ ןיא ןוא ,(ןעמ טגאז גינעק

 טלאוו יז יוו ,טאטש רעד ףיוא טקוק םאוו ׳רעגייז־טאטש

 "עוואינגא־שזארטס" יד ךיז ייב טלאה רע .םיא וצ טרעהעג

 םע ןוא ,ראנ ליוו רע ןעוו ךיז טגנילקעצ ,(רעשעל־רעייפ)

 ראג ןייגוצפיורא — ךעלגניי־רדח עלא שממ םיא וצ ןשלח

 םיא טיירד ׳רעכאמ־רעגייז רעד ,גנילרעפש יוו ועז ןוא ןביוא

 ..."טבעה ענעגייא" יד טימ ןא

 ־עווטיביר ןליטש םעד ןיא ,רעגייז־טאטש םעד ןופ סקניל

 טזאל קידנעטש טשינ םאוו ,ךייט רעליטש א ךיז טסילפ ,לסעג

 טמוק .הרצ עבלאה א דאנ זיא דאוו עצנאג א •ורוצ םיא ןעמ

 יד םיא וצ םענ א ךיז ןביג — טכאנ ראפ קיטשרענאד רעבא

 ׳ר ,דראב רענרעבליז רעד טימ רעשיפ ליוונייז ׳ר :םרעשיפ

 היי א ,לעמעז השמ ׳ר ןוא םינב יד טימ רעשיפ שרעה־דוד

 ךיילג ץעגייש־רעשיפ א טילפ די־תנתמ א סנעמעוו ןופ ,רבג א

 עסיורג יד לכייט םענופ ןפעלש ייז ןוא ,ןיירא רעסאוו ןיא

 וצ שילרעטסיוא זיא׳ס .ןשיראק עניילק ןוא ןטכעה ,ןפראק

 עסעווראב ןעייטש ןדיי־רעשיפ עשיתבה־לעב עדובכב יוו ,ןעז

 עסייה יד ןיא ,לידבהל ,ךעלגניי־רדח יוו ,םעקדאל יד ןיא

 ,רעטניוו םוא ,טנעה עלאג יד טימ ןפעלש ןוא ,םישדח־דעמוז

 יד ,רעסעפ ןיא ייז קידנקאפנייא ןוא קידנריטראס ,שיפ יד

 — ״םעילאב״ יד ןיא םאוו יד ןוא עשראוו ןייק ךעייג״ סאוו

 .ןיירא קראמ ןיא

 ןוא םידיראי ןופ יירפ טשינ דיוא זיא קראמ רעסיורג רעד

 ,םירחוס ןוא תוכאלמ־ילעב ,רעייטש־קראמ ערעייז טימ קרעמ

 ־דרעפ עשידיי יד טימ (קראמ־ריזח) קראמ רעניילק רעד ןוא

 .קאטש־ןיב א ןיא יוו קרעמ עדייב ןיא טשיור םע .רעלדנעה

 !טנעה עטגיילראפ טימ טשינ ךייא טציז יז 1 טנגוי יד ןוא

 ןוא סעיזאנמיג ,ןלוש ,תובישי יד ןיא ייס .טעברא ןוא טנרעל

 ־אילביב ׳םעיצאזינאגרא ,ןעייטראפ ףיוא טלעטש .ןטאטשראוו

 דיז טצנאלפ ןוא תוחוכ ענעגייא טימ רעטאעט טליפש ׳ןקעט

 .טלעוו רערעסעב א ןיא ןביילג א ןייא

 עקיניזטסווואב א ןעוועג זיא טנגוי .דיי רעקסוטלופ יד זא

 טשרוד רעקידלאוועג רעד ,ןקעטאילביב עטעדנירגעג יד ןזייוואב

 ייס ,ךוב םוצ עביל עכעלביירשאבמוא יד ןוא ןענעייל םוצ

 ןיא טעילטעג טאה עכלעוו ,ןכעלטלעוו םוצ ייס ,ןשידיי םוצ

 םאוו ,גנודליבסיוא וצ ןליוו א < ןכעלטנגוי ןדעי טעמכ ןופ ץראה

 ףיוא ןגאז תודע דיוא וענאק םע ,אנד ןייק טאהעג טשינ טאה
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 טלאמעד ןוס קסוטלופ ןיא

 םינשרד ןוא םידיגמ •־ עטריטראפמיא" טפא־ץנאג יד :םעד

 ־דער עטמיראב ןוא רעביירש יד ןוא םלוע ךרעטלע" ןראפ

 ןופ !רעבילאק ןוא טראס ןדעי ןופ ,טנגוי רעד ראפ — רענ

 ,םיובנירג קחצי זיב שטיוואר דלמ ןופ ,לבבורז זיב ןילטייצ ללה

 םיטפשמ ,ןסעומש ,ןטנווא עשירארעטיל עטפא יד :טציא

 .וו״אא רעכיב ץא רעביירש רעביא

 ןיא העידי א טאהעג טאה טנגוי רעקסוטלופ יד זא ןוא

 "יבכמ" :ןבולק־טראפס ייווצ יד ןזייוואב ןענאק ,טראפס תוכלה

 ןכיילגסיוא ןפלאהעג ןבאה עכלעוו ,"ןרעטש־אדזאיווג" ןוא

 ןאק׳מ זא ,ןזיוועג ןוא ןקור ןשידיי םענעגיובעגנייא םעד

 ."ןיע תחת ןיע" טימ םייוג יד ןרעפטנע

 *אנאקע יד ןקידייטראפ וצ קסוטלופ ךיוא טאה טסווועג

 עטריזינאגרא טוג עכעלטע יד :היאר אהו ׳ןסערעטניא עשימ

 .וו״אא סעסאק־ח״מג יד ,ןענייאראפדפארפ

 ־םידיסח ןוא ןעוועג ןענעז םינימה לכמ רעטרע־ץואד ןוא

 ץא שארב לביטש רערעג ןטימ םייבר יילרעלא ץפ ךעלביטש

 םנעמעוו ,רענאשזור לדנעמ ׳ר ,הליפת־לעב ןקיצראה ריא

 ־עג למיה םעד שממ טאה "םייחל ונרכז" רעקידמיארונ־םימי

 !ןטלאפש

 קסוטלופ טאוו ,ןטעטיראטיוא הרות־ינב יד רעדנוזאב ןוא

 טציא ,הארוה־רתיה טימ םידוחב יד — ןבעגעגסיורא טאה

 ־אטנעמיטנעס־שיריל רעד :ןטנאלאט־רעטכיד עגנוי ייווצ יד

 רעקידנפמעק־שיראטנוב רעד ןוא (קעמיס) ןאד החמש רעל

 שטיוואנארא ןד ראטיזאפמאק רעטבאגאב רעד !במאד ןרהא

 רעקיחמ ,רעביירש עלופטנאלאט עקינייא דאנ ןוא א״לביש

 ךורכז־רפס" רעקסוטלופ םעניא ןרעוו עכלעוו) ןטסיטרא ןוא

 .(טנאמרעד רעדנוזאב

 עריא ףיוא טיירפעג ךיז טאה קסוטלופ יוזא יוו :טציא

 ץא !תונותח עשידיי ןוא ןטנווא ץנאט ,סרפסה־םויס ,ןטעקנאב

 ־רעדנווו־שילאקיזומ םאד ףיוא ןיילא ךיז ןופ דלאב טכיוט אד

 ןייז טימ רעמזעלק עקבייל ןטלא םעד ץפ טלאטשעג עכעל

 טימ ןבייהנא דיירפ־הנותח עדעי טגעלפ רע ןעוו ,עילעפאק

 לטאמ ׳ר ףליה וצ ןעמענ ץא "ןרעוו לאז טליפשעגפיוא" ןייז

 טימ לאמא דיז ןזאל ןוא (ןחדב חנ ןטמיראב ןופ ץז) ןחדב

 ןיא ןייגראפ לאמא ןוא לדיפ ןייז ןופ רענעט יד ףיוא הרובג

 ץא ...תוקיתמ ץפ ןעגנאגעגסדא שזא חא להק זא ,ףיט רעד

 "קירב רעיינ א ףחא טייג" עכלעוו ,הלכ יד ןעגניזאב םאד ןאד

 ־לדוג" א זיא דיירפ יד ןוא ..."קילג ריא וצ ץא לזמ ריא וצ

 םינתוחמ ,הלכ־ןתח ןופ רעצרעה יד ןא טליפ םאוו ,"עקיד

 .דניירפ עטוג ןוא

 ־גבראפ אזא סאוו ,טשינ רעדנווו ןייק דיוא זיא רעבירעד

 ־ילעטניא ןוא ןטנרעלעג אזא טגאמראפ טאה הליהק עכייר

 ןאמרעטא־ןאמפיוק םייח ׳ר ברה ןעוועג זיא׳ס יוו בר ןטנעג

 .ל״צז

 עלא יד "רוכזי" א ראפ ןעניד תורוש עקיזאד יד ןלאז אט

 עכלעוו ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעקסוטלופ רעד ןופ ןטכיש

 םיצאנ יד ןופ טנעה עשירעדרעמ יד ןיא ןעמוקעגמוא ןעגעז

 .ש״מי

 ןימ ןרעדנוזאב ןופ ,ןשטנעמ־״דמע" יד — רעדנוזאב ןוא

 ןבעל ץנאג רעייז טכארבראפ ןבאה עכלעוו ,טלאטשעג ןוא

 יד ייז !טפאשלעזעג רעד ןופ ךסילוק יד רעטניה" טעמכ

 ערעייז ןאטוצניהא ווו טאהעג טשינ ןבאה סאוו ,ןעגנוי־הרובג

 ־עגפא דיג תלוכיב זיא שינעבעדעג רעייז סאוו ץא !תוחוכ

 ־אד יד ןענעמדיוו דיא ליוו ייז ,ןורכיז ןופ ןרעוו וצ טשיוו

 ,ץלא םאד זא" :רעטכיד ןטנאקאב א ץפ תורוש עקיז

 רעוו / םשה־שודיק ןרעוו לאמא טעוו / םייה עקידלטעטש

 ריצאפש רעשלדיימ רעד / ?םעד ףיוא טכירעג ריז טאה

 ןוא / ןלעזעג ,ןטנעדוטס ,ןרעציפא / ןלעפעג וצ טכאנראפ

 טימ גנוי־רעגערט רעד / ןלעווש ףיוא סווועדנאר ןריפראפ

 ןרעביא קירטש ןטקילעמראפ ןטימ / טנעה ענעסירעצ יד

 / דמערפ רעד ןופ רעדנזייר םעד ןטלעש טגעלפ םאוו / דמעה

 לד־לידב ןגעלפ סאוו / םיבנג־ענעשעק עקידרעייפ עקנילפ יד

 / השוב יד טא וליפא ,לטעטש ,א / םירחוס־דרעפ יד ןלעטש

 "."!השודק טנייה רימ ראפ חא



 טסארפ הרש

 קירב ענרעצליה יד

 עסיורג א טאהעג טאה קירב ענרעצליה רעקסוטלופ יד

 טנידעג טאה יז טאוו םעד תחא .טאטש רגח ראפ גנוטיידאב

 ,םאטיוא ראפ טקנופ־עיצאקינומאק רעקיטכיווסנבעל א םלא

 ןוא ןופ ןעגנוטכיר יילרעלכ ןופ ןרופ םתס ןוא סעקשזאראד

 *אפ טאטשראפ יד טקינייאראפ יז טאה — טאטש רגח וצ

 .סנחואלפ

 רגח ןופ ףוס ןטימ ךיילג ןביוהעגנא ךיז טאה קירב ח

 .סאג עצישאטס

 ןרעצליה ןיילק א ןעוועג זיא ׳םטכער ,קירב רגח בייהנא

 .סאג־״אטסאימ־גחאטס" רעד וצ טריפעג טאה סאוו ,עלעקירב

 ,עלעקדוב־ןרעצליה ןיילק א ןענאטשעג זיא עלעקתב םגח ןבענ

 קירב יד טאה׳מ עכלעוו טימ ,םילכ יד ןגעלעג ןענעז םע ווו

 רמוש רגח ןסעזעג דימת טראד זיא דיוא ןוא טקיניירעג

 .קירב רגח ןופ

 רעסיורג רגח ןעוועג זיא ,םקניל ,קירב רעד בייהנא

 ןענופעג ךיז טאה םע ווו ,"קעמאז" םעד טימ קראפ רעשיטאטש

 טקעוו סאוו ,טרא םאד ,"עווטסאראטס" רגח ןופ ןינב רעד

 םענופ תונורכז עכעלרעדיוש ח ,רעקסוטלופ ,זדנוא ןיא

 ...שוריג

 ווא ענרעצליה ףיוא ןענאטשעג זיא קתב ענרעצליה יד

 רעטעמ 500 א ייב ןגיוצעג ויז טאה ןוא ןראליפ ענרעזייא

 רעכלעוו ןופ ,ערעיאב א ןעוועג זיא קירב רעד סיוא גנעל .ךרעב

 רגח ראפ .וועראנ םגח וצ ןקוקפארא יירפ טנאקעג טאה׳מ

 ,קעלעב רענרעצליה א ןגיוצעג םיוא גנעל דיז טאה ערעתאב

 ןוא ערעיראב רגח ןופ ץענערג םעד טלייטעגפא טאה רעכלעוו

 םופ ן״א טשיוטעג ,קיסעמטראפס ןעגנאגעג םנח רעביא זיא׳מ

 עמאמ־עטאט ןופ טנעה ת ייב קידנטלאהנא ךיז ׳ןטייווצ ןכאנ

 ...םתבח ןופ רעדא

 ןעוועג זיא םאוו ,רעסאוו ןיא ןענאטשעג ןענעז ןראליפ יד

 .ןזארג עביוה טימ ןסקאוואב ןוא קיטאלב רעייז

 טימ וועראנ רגח ןעמווושעגכרוד זיא קתב רגח רעטניה

 רעד וצ טריפעג טאה טייז עטכער יד ווו ׳ןרעסאוו עיולב ענייז

 רעווטיבת רעד וצ — עקניל יד ןוא עשזאלפ ״רעוועשראוו״

 .עשזאילפ

 םעקנאל ענתג ןגיוצעג ריז ןבאה ,סטבנח ,קתב ףוס םייב

 *אפ ןטלא םוצ טריפעג טאה רעכלעוו ,געוו רעלאמש א ןוא

 ןסאגראפ ןעוועג סעקנאל יד ןענעז טייצ־גנילירפ .םעוואלפ

 סעקנאל ת ךיז ןבאה ןוז רגח ץפ םוקפיוא םעד ייב ץא

 ןיא טליהעגגייא ןראוועג זיא טנעגעג עצנאג יד ןוא טעראפעג

 *אב ןעוועג רעדלעפ יד ןענעז טייצ רעבלעז רעד ןיא ,לפענ א

 'טנגוי יד עכלעוו ךאנ ,ךעלעמילב עיולב ןוא עלעג טימ טיש

 עגייש יד — ןביילקוצפיוא ייז ,קירב רגח וצ ןזאל דיז טגעלפ

 !דעלעמילב־גנילירפ עקידוועקעמש

 רעלאמש א טריפעג טאה קירב טייז רעקניל רגח ןופ

 *ענסאס םענעקורט םגח וצ ץא םעוואלפאפ םעיינ םוצ געוו

 ."ערוג עלאיב" יד טימ לדלעוו

 א ןעוועג זיא טקתנעעג ריז טאה קתב יד יוו דיילג

 געוו־טפיוה םלא טנידעג טאה רעכלעוו ,ייסאש רעטריקורב

 םעד וצ טריפעג ץא ךעלטעטש ןוא טעטש עננחישראפ וצ

 .יקסנימאוואנ לשיפ ןוא םעליש ,םוחנ רעדירב יד ןופ קאטראט

 ןראפניירא טגאקעג ןעמ טאה ןגעוו עקיטייז ייווצ טימ

 ךיוא יוו ,םעוואלפאפ םעיינ םנח ןיא ןוא ןטלא םגח ןיא

 םנח וצ טרעהעג טאה םאוו ,"עניטנאק" רעד ןיא ןעמוקנא

 .קלאפתעייגסופ ןט־13

 *קראמ ייווצ יד ץא קתב יד ןעוועג זיא טבעלאב רעייז

 ןטייז עלא ןופ ןגעלפ טלאמגח .קיטיתפ ץא קיטסניד :געט

 דרעפ עטעשאפעג־טוג ,עטנאפשעגנייא טימ ןרופ רעקילדנעצ

 ,ןראק ןוא ץייוו ,לפאטראק טימ קעז ענעדאלעגנא יד ןפעלש

 ןוא רעטופ טימ ןשיוק ,רעייא ןוא יעניה ,גראוונתג ,םביוא

 ןדנובעגוצ ןעוועג ןענעז ןרופ יד וצ .ענעטעמס טימ םעיקנאב

 ךיז טאה ןקעמ םאד עכלעוו ץפ ,ךעלבלעק ץא םעקשאלאי

 תאפ ןסעזעג ןענעז ןרופ ת ףיוא .טייוו יוו ןופ טרעהעג

 ןדנובראפ ךעלכיט עקיבראפנדישראפ טימ םעטרעיופ עטצופ

 הרוחס ת ןענעבנגוצ טשינ לאז׳מ טיהעג ,זדלאה ןרעטנוא

 •ןפיוקראפ יז ןפלאהעג דיוא ייז ןבאה קראמ ןפיוא ןוא
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 קירב ענרעצליה יד

 יד ןיא ךיז טאה ,האיצמ א ןפאב טלאוועג טאה םע דעוו

 קירב בייהנא םייב טלעטשעגקעווא ירפ ץנאג געט עקיזאד

 טשינ ןבאה סרעפיוקפיוא עכלעזא .הרוחס יד טפיוקעגפיוא ןוא

 רעייז ןעוועג סע זיא ןדיי רעקסוטלופ ךס א ייב לייוו ,טלעפעג

 ןגעלפ םיפתוש עגייז טימ ףארב לקנאי רעטעפ ןיימ .הסנרפ

 ־רעייטש םעד ןעמענפא ןוא "עקטאגאר,, רעד ייב ןייטש

 ןבאה עכלעוו ,יד ףיוא טגיילעגפיורא ןעוועג זיא םאוו ,לאצפא

 .טאטש ןיא ןפיוקראפ םוצ הרוחס ןריפניירא טלאוועג

 רמש רעייז ןעוועג קירב יד זיא געט־קראמ ירוצ יד דאנ

 םאד .חיר רעמענעגנאמוא ןא ןגארטעג ךיז טאה םע ןוא קיצ

 .ןראוועג טקיניירעגפא לענש ץנאג רעבא זיא ץלא

 ףיוא "ןציז" ןגעלפ תוחפשמ עשידיי ןעוו ,טייצ רעמוז

 ןרעפיל סעטסאבעלאב יד ןגעלפ ,סעוואלפאפ ןיא טפול עשירפ

 .קירב רעד דאנ קראמ םענופ טנאיווארפ טימ ןשיוק עצנאג

 עטקאפעג טימ תוחפשמ עצנאג ןייג ןגעלפ תבש רעדנוזאב

 ־שטאד" יד םיבורק ערעייז ןכוזאב — ״ןכאז עטוג" ןשיוק

 טפול עשירפ לסיב א ןפאכניירא ךרא ןיילא בגא ןוא סעקינ

 רעד ןופ ורפא לקיטש א ןוא דלאוו ןקידוועקעמש םעד ןופ

 .ךאוו רעדעווש

 וצ הלוגס א זיא קירב יד זא ,טסעומשעג ךרא טאה ןעמ

 ןעמוקאב טאה ,לשמל הניק א זא .ןטייקנארק ענעדישראפ

 .קירב רעד רעביא ןריפ םיא עמאמ יד טגעלפ טסוה־שוילקאק א

 ןבאה סעמאמ יד ןוא ןטסוהסיוא טוג ךיז טגעלפ דניק םאד

 ןרעטכיילראפ וצ חוכב זיא ךייט םענופ טפול יד זא ׳טביילגעג

 .ןטייקגארק ערעדנא עגונב עבלעז סאד .טייקנארק עקיזאד יד

 'אפש םינימה לכ ןופ ןלייצרעד וצ טסווועג טאה קירב יד

 'אפש עקידסטכאנ־וצ־קיטיירפ עשידיי ןופ :ריא רעביא ןריצ

 ןופ ז ןגולפסיוא־טנגוי ןוא רעדניק־לוש עגעדישראפ ןופ * ןריצ

 ןעגנורישראמ־רמועב־ג״ל עשיריעצה־רמושה ןוא ר״תיב יד

 ןצנאג א טכארבראפ טאה׳מ ווו ,דלאוו םוצ קירב רעד ךרוד

 ־טנגוי ערעדנא ךס א ךאנ ןופ ןוא !ץנעט ןוא גנאזעג טימ גאט

 .סעיצאזיגאגרא

 יד ןטארטאב טשיג טאה רעקסוטלופ א ןופ סופ רעכלעוו

 ךעלגניי־רדח ערעייז טימ םידמלמ וליפא ז קירב ענרעצליה

 היא רעביא ןריצאפש ןגעלפ

 'אפש ןופ ןלייצרעד וצ טסווועג ךיוא טאה קירב יד שטאכ

 םידיחי ןופ וליפא ראנ ,עוויטקעלאק ןייק טשיג אקוד ןריצ

 ,טכאנ רעפיט רעמאס רעד ןיא ןיילא קידנריצאפש ,עמאזנייא

 ןלאפעג לאמעלא זיא קילב רערעווש רעקירעררט רעייז ןעוו

 ...קירב רעד רעביא סאוו ךייט םעד וצ

 א טאהעג קירב יד טאה סעיצאזינאגרא־טנגוי יד ראפ

 ־רעמוז עסייה יד ןיא רו קנעדעג ךיא .גנוטיידאב עסיורג ראג

 ערעזדנוא ןריפוצכרודא דעווש ןעוועג זדנוא זיא׳ס ןעוו ,געט

 ץנאג תבש ןעמ טגעלפ ,ןלאקאל ענשוד עניילק יד ןיא תופיסא

 עצנאג יד ןוא ןטייווצ םעד רענייא ןקעוו (6 רעגייז א) ירפ

 דיז טאה ,שטיוואנאזאר יאתבש ,ךירדמ רעזדנוא טימ הצובק

 טראד ןופ ןוא טקנופ ןטסעומשעגפא ןא ףיוא ןעמונעגפיונוצ

 םעקנאל ענירג יד וצ — קירב יד ןרישראמכרוד רימ ןגעלפ

 ןענעז עכלעוו ןעמארגארפ עלא ערעזדנוא ןריפכרוד טראד ןוא

 .גנונעדרא־גאט רעד ףיוא ןענאטשעג

 עסיוועג ןיא קירב יד ןעוועג זיא טבעלאב קראטש ראג

 טגעלפ טלאמעד .(א״א "ןאי •ווש" :יוו) םיבוט־םוי עשיליופ

 סעקדאל רעקילדנעצ .ןטכיולאב ןייז קירב עצנאג יד טכאנ ייב

 טימ טדנעלבעג ןבאה סענרעטמאל עקיבראפנדישראפ טימ

 ךעלפיש יד ןיא ןסעזעג זיא טנגוי עשיליופ יד .טכיל ערעייז

 ןוא ןטנעמורטסניא ענעדישראפ ףיוא טליפשעג ,ןעגנוזעג ןוא

 טנגוי עצנאג יד .וועראנ םעד רעביא "רעייפ ןטלאק" טזאלעג

 ךיז טאה׳מ ווו ,ףאטסישפ" םעד וצ ןגיוצעג ןאד דיז טאה

 טלאמעד טגעלפ טנגוי עשידיי יד .ירפ רעד ןיא זיב טלייוועג

 םעד ןופ גנאג םוצ ןקוקוצ ךיז ןוא קירב רעד ףיוא ןייטש

 .בוט־םוי

 יינש רעסיורג א ןלאפעגנא זיא סע ןעוו ,טייצ־רעטניוו

 יד זיא ,דארג 20 וצ זיב ןעגנאגרעד זיא טסארפ רעד ןוא

 ןבאה קירב רעד ףיוא .ןבראטשעגפא ןעוועג טנעגעג עצנאג

 ףיוא ןשטנעמ יד טרעדיילשעג ןוא ןטניוו עקראטש ןסירעג

 רעד ןוא ןראוועג ץויורפראפ זיא וועראנ רעד .ןטייז עלא

 .רעצנאפ ןסייוו א ןיא טליהעגנייא ןעוועג זיא םודא רעצנאג

 רעד ראפ געוו־טילש א םלא טנידעג קירב יד טאה טלאמעד

 קירב רעד רעביא טלטילשעג ךיז טאה׳מ .טנגעג רעצנאג

 רעוו ,ןקעווצ־םלדנאה בילוצ רעוו .טאטש רעד וצ ןוא ןופ

 ןבאה טייצ אזא ןיא .טראפס רעדא ריצאפש א םתס בילוצ

 דיילטימ קראטש טאהעג ׳טאטש ןופ רעדניק־לוש יד ,רימ

 ןופ ןעמוק טזומעג ןבאה עכלעוו ,רעדניק עשידיי יד טימ

 ,לוש "רענכעשוואפ" רעשיטאטש רעד ןיא ןענרעל סעוואלפאפ

 ןענעז ענעריורפראפ .ןעוועג טשינ לוש ןייק זיא טראד לייוו

 טנאקעג טשינ ןצנאגניא ייז ןבאה לאמלייט ןוא ןעמוקעג ייז

 .ןטלעק ערעווש יד בילוצ ןעמוק

 ןוא רעכיז טאה קירב ענרעצליה רעקסוטלופ עקיטנייה יד

 ףיוא גנאג ןשידיי ןקילאמא םעד ןסעגראפ גנאל ןיוש םיוועג

 רעשידיי רעד ןופ ןגולפסיוא ןוא ןריצאפש עקידיירפ יד ׳ריא

 עקיצראה סאד !סרמועב־ג״ל יד ןופ ןלאש סאד !טנגוי

 טימ ךעלרעדניק עקידנריצאפש עשידיי יד ןופ רעטכעלעג

 ךרמ טנייה זיא קירב יד לייוו !םעטאט ןוא םעמאמ ערעייז
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 טלאמעד ןופ קסוטלופ ןיא

 םעד לצראוו ןטימ ןעמ טאה ןסירעגסיוא ישייוג ךרוד ןוא

 .קירב רעד ןופ ריצאפש ןשידיי

 גנאל ריוא םיוועג ןוא רעכיז ןיוש קירב יד טאה ןסעגראפ

 ־םייה םעד ,דיי םענעקארשרעד־טיוט־ףיוא ןקידטלאמעד םעד

 טאה טולב ןייז טאוו ,םענעסאשעגכאנ ןוא םענעבירטעגסיורא

 .קירב ןופ גנעל רעצנאג רעד ףיוא ןסאגעג קידנפיול דיז

 ענעטלאשראפ־תורוד־רוד ףיוא עשיצאנ יד ךרוד טגאיעג

 .םיאמט

* 

 יגטיקגעלג ♦ש

 ןיא רעטעמ עכעלטע ןופ ןקירב עניילק ריפ יד החא

 — טקינייאראפ אפוג ריא ןבאה עכלעוו — טאטש ןופ טימ רעד

 םעד ןופ ןעגנוגייווצפא־ךייט עלאמש עכעלטע יד רעביא

 םוקמ רעטלא ,רעקסנאי .ווש ,רעקסניטקידענעב יוו ,וועראנ

 ןקירב עסיורג ייווצ טגאמראפ קסוטלופ טאה — עווטיביר ןוא

 ןייק געוו םעד טנפעעג ןבאה עכלעוו ,וועראנ םעד רעביא

 •גוב ןוא וועראנ ןשיווצ םיבושי ערעדנא ןוא וואקשיוו

 ףוס םוצ ,טאטש ןופ םורד ףיוא ןעוועג זיא קירב ןייא

 א טריפעג טאה׳ס רעכלעוו ןופ ,סאג רעוועשראוו רעד ןופ

 קירב עטייווצ יד :קאטראט םיקסנימאוואנ וצ געוו רעכיילג

 רעכלעוו ןופ ,עדייבעג םאלש רעד ןבענ ץפצ ףיוא ןעוועג זיא

 — סקניל ןוא ,סעוואלפאפ ןייק געוו רעביילג א טריפעג טאה׳ס

 .רעפרעד ערעדנא ןוא עטירבא ןייק

 ןראוועג ןסירעגפיוא לאמ עטשרע סאד ןענעז ןקירב עדייב

 רעייז ןיא ןאד ןבאה ןשטייד יד .גירק־טלעוו ןטשרע ןיא

 ־עשראוו רעד ףיוא קירב יד ןטכארראפ ראנ טייצ־עיצאפוקא

 *טנאק וצ ןעוועג רעטכייל ייז זיא קירב ןייא טימ .סאג־רעוו

 םעד ןפמעקאב םייב גבורעקלעפאב יד ןרידיווער ןוא ןרילאר
 .לקומש־ןטקודארפ

 ןבאה םעקיוועשלאב יד טימ המחלמ רעד תעב 1920 ןיא

 טלעטשעגפיוא ייז ןבאה ךאנרעד .ןסירעגפיוא יז וקאילאפ יד

 ־עשראוו רעד ףיוא קירב יד .םאלש ןבענ קירב ענרעצליה יד

 ־עג טקידנעראפ ןוא טיובעגסיוא ,וצ רעטעפש ,זיא םאג רעוו

 רעד טימ ,ענייש ,ענרעדאמ א ,ןראי רעקיסיירד יד ןיא ןראוו

 ־לעוו טימ ,ןאטעב ןוא ןזייא ,לאטש ןופ — קינכעט רעטסעיינ

 .טריצלאטש טאה טאטש יד רענ

 ןבילבעג קירב ענרעצליה עטצונעגפא עטלא יד זיא ךאד

 ,ךס א בילוצ ןבעל ןצנאג ןפיוא ןורכז ןיא זדנוא ןופ חמי ייב

 .םימעט ךס א

 ןזיב ןראי עלא ץפ ךשמ ןיא זיא קירב ענרעצליה יד

 וצ געוו־סגנודניבראפ רעטנעאנ א ןעוועג גירק־טלעוו ןטייווצ

 רעצעלפ־רוטאנ ענייש ןוא רעטרעררפא עטסעב יד ןופ ענייא

 ,סעוואלפאפ ןופ הביבס יד ןעוועג זיא םאד .קסוטלופ ןופ

 ןופ וליפא סעקינשטאד ןגיוצעג טייצרעמוז טאה עכלעוו

 זיא טנגוי רעקידנטעברא רעקסוטלופ רעד ראפ רעבא .עשראוו

 ןקיטכיוו א וצ געוו־סגנודניבראפ א ןעוועג ריוא קירב יד

 .דלאוו רעוואלפאפ רעד ןעוועג זיא םאד :רעטנעצ־רוטלוק

 ־סיוא טייצרעמוז ןבאה ןעגנוטכיר עלא ןופ טנגוי יד

 ־לעזעג רוטלוק ריא ןיא דלאוו םעד טלדנאווראפ ןוא טצונעג

 ־לעזעג ענשוד עגנע יד קידנזאלראפ ,רעטנעצ ןכעלטפאש

 דרט םעד ןיא ןיהא ןגארטעגרעביא ןוא ןלאקאל עכעלטפאש

 רטלוק ןוא עשירעיצרעד עריא דלאוו־ענסאס ןקיטפוד םענעק

 .ןטייקיטעט עלער

 ןא ןעוועג ןטנווא עקידרעמוז יד ןיא זיא אפוג קירב יד

 ןעגנוטביר עלא ןופ טנגוי יד .ץאלפ־ריצאפש רעמענעגנא

 ;סעיסוקסיד עריא ןריפ רענעט ערעכעה ןיא טנעקעג טאה

 ןיא ץאלפ ריצאפש רעד טביולרעד טשינ ריא טאה סאוו סאד

 ־.ווש ןופ ןראוטארט יד ןעוועג ןענעז סאד יוו ,טאטש רעטנעצ

 ןופ ןטראג ריצאפש רעד ,סאג יאמ רעטירד ןוא אקסנאי

 .םאלש ןבענ קראפ רעד רעדא רעטסיולק םענוואלסאווארפ

 חספ ראפ ויוש "ןאזעס־רעמוז" רעד ריז טאה ןביוהעגנא

 יד טרעדנווואב רימ ןבאה ריא ףיוא קידנריצאפש .טייצ

 ךיוא ויוש טאה וועראנ רעד ןעוו ,תוחוכ רוטאנ עשיכיטס

 ןעיירפאב ןכאנ ,ןרעמוזוצטימ תונכה ענייז ןכאמ ןביוהעגנא

 טדימשעג ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןיא ,רעצנאפ־זייא ןייז ןופ ךיז

 םיא רעביא ךיז ןבאה םעירק־זייא עקיזיר יד .רעטניוו ןצנאג א

 ,ערעדנא יד עגייא ןסיוטשעג ,ןספעש עדאטס א יוו ןגארטעג

 ־ערב־זייא יד ייב ןראוועג־ןטלאהראפ ראג רעדא ןטלאפשעצ

 ־אב ןבאה רימ .ןלייז־קירב יד ןטיהראפ ןבאה עכלעוו ,רעכ

 טציילפראפ טאהעג טאה רעכלעוו ,ךייט ןזיר םעד טרעדנווו

 .םודא רעדלעפ ןוא םעקנאל עלא

 ךיז טאה לובג ןייז ןיא ןיירא קירוצ זיא וועראנ רעד ןעוו

 /׳םעקווויאמ" ןופ ןאזעס רעד ןביוהעגנא

 ־דנעצ ךס א ךיז ןבאה םיתבש יד ןופ ןגאטראפ יד ןיא

 דאנ טשטילגעגפארא ןעגנוטכיר עלא ןופ עכעלטנגוי רעקיל

 רעכלעוו ,געוו ןטימ ןוא הלעפ םוצ עופש־גראב ןופ קירב רעד

 — וועראנ םעד ןופ ףיול ןטימ לעלאראפ ןגיוצעג ךיז טאה

 .ןיירא דלאוו ןיא קעווא

 ־עדינ עניילק ןופ ןענאטשאב זיא דלאוו ןופ גנאפנא רעד

 ־גרעדנאוו יד ןטלאהראפ ןבאה עכלעוו ,ןטסוק־ענסאס עקיר

 רעסערג ץלא דלאוו ןיא רעפיט םאוו .ןדמאז רעוואלפאפ עקיד

 .םענסאס עקיזיר עסיורג ראג יד זיב רעמייב יד ןעוועג ןענעז
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 קירב ענרעצליה יד

 ,ןשטגעמ םטעברא ערעטלע תא עכעלטינגוי ןבאה ןטראד

 ןופ חור־תחנ םעד ךיוא ׳טפול עשירפ ץוחא ךיז ןיא טפאזעגנייא

 ףיוא ןסעומש ,סעיסוקסיד ,ןטארעפער :ןזייפש עקיטסייג יד

 ןיהא געוו רעד .וו״אא סעמעט עשירארעטיל ןוא עשיטילאפ

 .קירב רעגרעצליה רעד ךרוד טריפעג טאה

 םעד ברע ,1939 רעבמעטפעס ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ־פיוא ןקירב עדייב ןענעז תולייח־רעלטיה יד ןופ שראמניירא

 יד ןיא .ןטערטפא ןראפ ןקאילאפ יד ךרוד ןראוועג ןסירעג

 ־ראפ ךיילג ייז ןבאה שראמניירא ןשישטייד ןופ געט עטשרע

 ןקינייאראפ וצ טאטשנא ראנ .קירב ענרעצליה יד ןטכאר

 טאה לייט רעטסלטימ רעד רעכלעוו ןופ ,קירב ולייט עדייב

 רעטשרע רעד ןופ קירב־עופיש א טכאמעג ייז ןבאה — טלעפעג

 .דלעפ םוצ טייז רעטייווצ רעד ףיוא זיב טפלעה

 ־סיוא וועראנ יד טייצרעמוז טרעוו חטש־עופיש םעד ןיא

 .םערעיזא עקיפמוז עניילק עכעלטע ןביילב׳ס תא טנקורטעג

 ןתעב ,טייל־ס״ס יד םע ןבאה ןרעסאוו עקיפמוז יד ןיא אד

 םלא ,ןדיי יד קירב־עופיש רעד ןופ ןפראוועגפארא שוריג

 רעד רעביא ןפאלעג לענש טשיב ןענעז ייז לייוו ,"ףארטש"

 *באנ עקידנפיול יד ןבאה ,טייל־ם״ס יד ,ייז ןעוו ןאד קירב

 .ןסאשעג

 טייל־ם״ס יד ןבאה ןדיי ענעפראוועגפארא יד ןופ ךס א

 .טכאנ עצנאג א ןרעסאוו עקיפמוז יד ןיא ןטלאהעגפא
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 רעקסוטלופ סעפהג - םיאקסוטלופ תוצובק

 הצרא גרבנזור לש ותילעל

 ,ן טש גרוב .ש :הלעמל ,ןימימ

 ,ץיבוקספ .ש ,גרבנייטש .מ

 ץיבולפוק ,ןיטשרוב ,קידוג

 ,ןוד קחצי ,גניר ,ןמגו :הטמל

 יכדרמ ,דראקעיפ ,גרבנזור
 ןמרבליז (קעטעימ)

 — םירבח רעקסוטלופ עפורג א

 1928 ,עקירעמא ןייק ןאמרוג ׳ח ןופ ראפפא םוצ

 במאד ןרהא ,רעגאז השמ ,ןאד החמש
 תוריסה ןגעמ — ׳ךטסישפ״ה די לע

 ךעלפיש ראפ ץאלפ־גנורעקנא — דאטסישפ״ םעד ייב
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 ןמסואה יכדרמ (קסוטלופב תידוהיה היסנמיגהו הליהקה דער ריכזמ) הקנולבי בקעי ,רקספיל ריאמ :ןימימ
 רעשידיי ןוא גנוטלאווראפ־הליהק .רעיד ןופ ראטערקעס) אקנאלבאי בקעי ,רעקספיל ריאמ :סטכער ןופ

 ןאמסואה יכדרמ ,(קסוטלופ ןיא עיזאנמיג

 עיגלעיב ןופ ןעמוקקירוצ סבמאד ןרהא דאנ עשראוו ןיא רעקסוטלופ עפורג א
 (רעטנעצ ןיא ,טלירבאב ,במאד .א)
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 ת ו 1_ו ר כ_ז
 ו ש ט נ ע מ ווא ן ע מ י י ה * םישנאו םיתב

 *בולוקוס ןאירולפ

 קסוטלופמ תונורכז

 המדי ׳רתויב םימדקומה וימי דע עיגמשכ ,שונא לש ונורכז

 ,רוא ץיפמש וא ,ורוקרז .בבותסמ רולדגמל תובורק םיתעל

 תוזחמ שי .קירבהל בוש עגר רובעכ תגמ לע הטלעב עקוש וא

 ,םיקירבמ תורואב םינטקה םהיטרפ לע םיראומה תודליהמ

 םא ארוקה יל חלסי ןכ לע .החכשה תלפאב םיעקוש םירחא

 ולא יאב תועטוקמ ןהו רידת תוכשמנ ןניא קסוטלופמ יתונורכז

 .תומוקמ

 אובמב ריהבהל ינוצר ולא לש ורופסב ליחתאש ינפל

 ימצע תא יתאצמ ,םינש רשע ול ואלמ םרטש דלי ,יכונא עודמ

 זא ,תימוקמה היסנמיגב םינש שלש יתיליבש הפיא ,קסוטלופב

 םהה םינמזב .תוקלחמ עברא קר הב ויה יכ ,היסנמיגורפ דוע

 אל ,הנידמה לש רפסה־יתבב םידוהיל עובק םיזוחא רועש לש

 רשא ,השרווב טרפב ,תיתלשממ היסנמיגל לבקתהל היה לק

 .םייונפה תומוקמה רפסמ תא המכ יפ םידמעומה םרז רבע םש

 לע .קסוטלופל יחולשמל תירקיעה הבסה התיה תאז אל ,םרב

 ,םייוסמ םינינע בצמל הדות ינא בח קסוטלופב םיענה ייח־חרוא

 תנקת לא תוכייש םוש ול היה אלש ,ועבטמ רתוי יפרגופוט

 .םיזוחאה

 לש םופדה־תיבו תכרעמה םע היה רושק השרווב ונירוגמ

 ידמ היהנ יבא לש תעה־בתכ תוחתפתה תדימ יפל ."הריפצה"

 םוקמ הברה ראשנ אלו םיחרואו םידידימ רתוי רצ ונתיבב םעפ

 .ל״ז בולוקוס םוחנ רפוסה לש ונב •

 .ינאו קירנה לודגה יחא ומכ םיבבושו םייח יאלמ הכ םירענל

 יחא .הדשה־ירעב בוט רתוי דמלנ יכ העדב ויה ירוהש הארנכ

 ונווכ יתואו קאד1כ ׳ה לש ונועמב ׳ץשומזב היסנמיגורפב רדוס

 ,׳ץשומזב וירוממ דחאו השרווב היסנמיגל רזח יחאשכ ,קסוטלופל

 דימת היה יבא .קסוטלופב חקפמ תגרדל הלעוה /ץיבקשיל

 ונכוגח לש םיטרפב ןינעתהל יאנפ ול היה אלש ,דורט ךכ־לכ

 לוגדה רפוסה ,ודידי תצעב הרחבנ ׳ץשומז .דפסה־תיבב

 הלא םינינעב לבא .םשמ היה ואצומ רשא ,ץרפ שובייל קחצי

 בורק ותויה לע קסוטלופ תא הפידעה איה .אמאה דימת העירכה

 ¬קיעה "היצקטורפ״ה לבא .בוקמ התדלומ ריעל בורקו השרוול

 חקפמה לש וב.יבח ,קירנה יחא היה קסוטלופ לא ילש תיר

 .ונל ויה אל תימוקמה היסנמיגה םע םירחא םיעגמ /ץיבקשל

 ויח יאדובו םידוהיה ןיב םינפ אושנ זא רבכ היה יבא םנמא

 םרב ,םירוסמ םיארוק לכל לעמו םידידיו םירכמ קסוטלופב ול

 ־קודוטרואו םידיסחל עירכמה םבורב זא ונמנ קסוטלופ ידוהי

 רבח ףא יל היה אל קסוטלופב יתוהש ןמז לכ ךשמב .םיס

 לכ /ץיבונא רמ לש וינב תא איצוהל ,תימוקמ החפשממ

 ורג םלוכ טעמכו םוקמה ינבמ ויה אל םידוהיה םידימלתה

 ידוסי רפסדויבב הרומ היהש /ץיבונא לאקזחי רמ לש ונועמב

 חקפמה .הליהקה ריכזמ לש דיקפת אלמ תאז םע דחיו ידוהי

 ןועמ .׳ץיבונאב דואמ ךמתו םידוהי לש דידי היה 'ץיבקשיל

 .םהאב ברה םג קיזחה ,םינטק רתוי םידממב לבא ,המוד

 בטיה םירכוז ללכ ךרדב לבא ,ולשמ תוסירפק שי ןורכזל
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 בול וקו ם ןאירולפ

 וויה קסוטלופב יתונש לבא ,םיחונ רשאמ ,םימיענ יתלב םיעגר

 ¬ילע תודלי תוערואמ תאלמ ,המואמב תערפומ יתלב הילידיא

 .םייבבל תושגרב תובורק םיתעל םריכזהל יתגהנש ׳םיז

* 

 .הז עסמ ינפל דמוע יחכ .קסוטלופל יתוא וליבוה יבאו ימא

 ־לופל ראד־תבכרמ םע םשמו קסלשנל תבכר םע םיעסונ ויה

 לע ריעצה רוודהמ טרפבו וז הרכרכמ דואמ יתמשרתה .קסוט

 לוכיש ,בר הכ חוכב הב ףשנש הרצוצחה םע בכרה בשומ

 אל .רדהנ ויתס םוי היה .וחירי תורפוש םע תורחתהל היה

 אל תומוקממ ,םישדח תוארממ יניע תא עבשהלמ יתלוכי

 ־לופש תורמל .הנושארה הכוראה יתעיסנ וז ,דתיה יכ ,םירכומ

 ועסנ ,רטמוליק 60—50־מ רתוי אל השרוומ תקחורמ קסוט

 .הקירמאל הפוריאמ ןוריוא םע םויהשמ ןמז רתוי הילא זא

 םוקמ ,קושה רככב תיב ינפל ונדריו םימודמד םע ונעגה

 .ןועמה לש ותואצמה

 ןרקיס לכהו וז הנטק הרייעב יתייה אל ןכ־ינפל םעפ ףא

 םע ריעה תא ץיקהש ,בראנ רהנהו םינימה ,םישנאה :יתוא

 השע ןושארה עגרב לבא .רוחש טעמכ ,ההכ םנווגש ויגלפ

 ורובתב הובגה םיפוצה לדגמ רתויב לודגה םשורה תא ילע

 .ביוא ינפמ הסינכה לע ןגמה רמוש ותואכ דמעש ,קושה לש

 ,קסוטלופ לע לודג ברק להנתה ג וגדו האמ תליחתבש יתעדי

 הוואג יתאלמתה הז רבד לע .םיסורה תא ןואילופנ הכה וב

 .יתודלי תונש רוביג היה ןואילופנ יכ ,וזכ ריעב דמלאש

 - ראפתהל הלכי אל ולש ׳ץשומז רשא ,יחא תא יתרטנק

 .םידוושה דגנ הרובג תנגהו רוצמב קר אלא ,הזכ לודג ברקב

 בטיה ןכומ יתייה .היסנמיגל ונכלה ,ונאוב ירתא ,תרחמל

 בוט יכה .ישוק םוש ירובע התווח אל הינשה התכל הניחבהו

 יתנחבנשכ ׳הנהו .היפרגואיגו תיניטל יתעדי םידומלה רוזחממ

 לע ינלאש הרומה .תעשעשמ הנבה יא התרק ,היפרגואיגב

 .קייודמו רהמ יתינע 'דכו תורהנ ,םירע לע ויתולאש לכ לע .ןיס

 יכ יב דשוחש יתעדב הלע אל ,ןיסב רג ימ ינלאששכ ,םרב

 לש היפרגואיגה רפסבש ,ירכזב .םיניסה םויק לע עדוי ינניא

 .םילגנא םש םירג םיניסמ ץוחש ריעז סופדב ןייוצ בונרימס

 דוע רזח הרומח .םלוכ תא יתינמ ,דכו םינקירמא ,םיתפרצ

 הרומה .ה״כו םינקירמא ,םילגנא :בוש ינאו ותלאש לע םעפ

 ףרה ילב ינאו !ןיסב רג ימ רבכ דגה :ילע קועצל ליחתה

 יאדווב יתנווכש ונזואל שחל רשא ,חקפמה אלמלאו .ילשב

 בוהאה היפרגואיגה עוצקממ יתוא לישכמ היה ,םירז םיניתנל

 — הכלהכ יותש היהו — ךויחב רמא (בוט) "ושורוכ ונ״ .ילע

 .שולש ןויצ יל עבקו

 זרדזהל אל הרהזאכ ןכמ־רחאל יל השמש וז הנטק תירקת

 .ךכ לע םילאוש ןיא םא ,עדיה לכב ראפתהל אלו תובושתב

* 

 יחא — ונמלטצה הניחבה לש תוחלצומה תואצותה ירחא

 הזה םולצתה תא רמוש ינא .הקסבשקז הניני ׳בג לצא — ינאו

 ־בחה ברקב יתרקוי תא הלעה אוה .םהה םימימ הרקי תרכזמכ

 תביתב םירחא םימולצ דיל גצומ היה םינש רפסמ ךשמב יכי ׳םיר

 רפסה־תיבל יתכלב .הנ׳צילבופ בוחרב וז הינמלצ לש הוואר

 ¬ורטופאה ,יחא תאו ימצע תא תוארל ומויב םוי ידמ יתלוכי

 -לופל ונאוב רחאל םינושארה םימיה ךשמב ילש ג״יה ןב סופ

 ,תבכרב אלו הרכרכב אל העסנ ,התיבה הזפחהב אמאה יכ ,קסוט

 .השרוול רשי הלגע־לעב םע ידוהי בכרב אלא

 ריעב יחא םע יתבחסנ ןכ לע ,ולחה םרט םידומילה

 םסקימ םוש קסוטלופב היה אל םינגו רהנל ץוחמ .הביבסבו

 הברה .טעמב קר יתוא ונינע םיירוטסיהה םידירשה .רעונל רחא

 תא אלמל טעמ תוטורפב היה רשפאש הפיא ,קושב םינכודה רתוי

 ונלגלגתה .ירגנוהה ןזמ םיפיזשבו םייסיסע ןיי־יסגאב םיסיכה

 תחתמ וא םינובובזו םישותי ימוזמז תוניב ןגב תואשדמה לע

 רשאמ רתוי םיפי ,םהמ ורשנ םינומרעש ׳ףנע־ישורפ םיצעל

 אלש ,וזכ ,דדמב םיבאז־ןובאית ונל היה .השרווב יסקזה ןגב

 ינליבוהו דחא יתוא לטנ דחא ברעבו ןועמב לכואה ונל קיפסה

 .תפסונ ברע־תחוראב יתוא דביכו תחא חדעסמל תידדצ תלדב

 אל .ןיגוריסל הריב ונמגלו תולודג רשב תוצמוא יתש ונעלב

 .שנעהל ילבמ רבע הז ונדעצו היסנמיגה ידמב ץידע יתייה

 .לצבה םע רשבה לש ומעט תא ינא רכוז םויה דע

 ,ריש לש ורבחמ ,יקצילומוג רוטקיו םסרופמה ררושמה

 היה "םימחר אלמ לא" ,תינלופה תורפסב רתויב םיפיה ןיבמ

 תונורכז" םיסקמה ורפס .ינפל הנש םיעברא קסוטלופב דימלת

 ןיידע ךישממו תורוד המכ ידי לע ארקנ "םילוחכה םידמה

 .רעונה לע בוהא האירק רמוח תויהל

 אל תיאקסוטלופה היסנמיגה .םירחא םינמז הלא ויה לבא

 ,הביבסה ,ריעה ירואיתב ,לכה תורמל .תיסורל ןיידע הכפהנ

 ¬בו םידימלתה יעושעש ׳הנשיה היסנמיגה ,םדא־ינב יסופט

 םייחכ ודמענש םיטרפ הברה הב יתאצמ םירחא םירבד הברה

 .ינורכזב

 ,םירזנמ ,תויסנכה ןתוא ,לתה שאר לע הקיתע הריט התוא

 םיתבה םע תובוחרהו םינגה םתוא ,קושה רכבב היריעה־תיב

 ,תידוהיה היסולכואה הרג םהב ,תונטקה תויונחהו םיפופכה

 ברעו רקוב יליפרע םתוא ,רהנה דיל םיקחשמהו םילויטה םתוא

 תוינרגתה לצא תונקל וגהנש ,ךילגייב — םיכעכה םתואו

 ימיב םיקוושה תא ואלמש םיגד לש עפש ותואו תוידוהיה

 .עובשב יששה

 םהינב םידימלתה בור ויה ׳ילש םינמזב םג ךכ ,םינפל ומכ

 ומכ .הריעזה הלוצאה לש וא םירכוח לש ,תוזוחאה־ילעב לש
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 ק&וטלופמ תונורכז

 תיעיברה הקלחמבו תחא התכב רפסמ םינש םידחא ובשי םינפל

 לש ונמזב לבא .תוירגיס ונשעש םפש ילעב םירוחב הלא ויה

 הלומש ,ריעה לש הרובתב תיסור היסנכ התיה אל יקצילומוג

 ,ימוקמה בצמה ליח לש תיאבצ הכולהת עובש ידמ הכרענ

 .םינחתותה ןויזיבידו יקסלופוסקלאה םילגרה דודג

 ,דצה ןמ אצמהב .התרוצ תא קסוטלופ התנש אל בר ןמז

 .הלדלדתהו הכלה ,ךפיהל אלא ,החתפתה אל ,תבכרה וקמ קוחר

 .היבוזמב תופיהו תובושחה םירעה תחא התיה ורבע םימיב ׳םרב

 דיקפת בר ןמז ךשמב האלמ ץוח־ה האמ תליחתב הנונכ םע

 רשא ,םיאטילה תושילפ חפדהב ,לובגה ירוזא לע הרימש לש

 רשאכ קר .קסוטלופ תא רצק ןמזל ושבכ טוסייק לש ודוקפב

 ,םולשה תא איבה 1569 תנשב אטיל םע ןילופ לש דוחאה

 יזכרממ דחאל הכפהב ,גושגשל העיגהו חתפתהל ריעה הליחתה

 הלעש קסוטלופב יעושיה םויגלוקב .םינלופה עדמהו תוברתה

 רמוכה םש דמיל .םידימלת ףלאל בורק ויה ,1696 תנשב שאב

 ך״נתה לש יסאלקה םוגרתה לעב ,קאיווו בוקאי םסרופמה

 ךשמב םימי ךירעהו תינלופה הפשה תא רישעה רשא ,תינלופל

 ,הגראקס רמוכה לודגה ינלופה ףיטמה םש הצרה !תורוד

 הליהת שכר רשא ,יקסריבראס ייצאמ ריהזמה ןטיפה תעד־דמל

 .תיניטלה הפשב ולש תיתדה הקירילה ירישב הפוריא־ברעמב

 .ירצונה םויצרוה ול וארק

* 

 ."םילוחכה םידמה תונורכז" ית*.מישר תא אורקל לכוא אל

 רתוי המיאתמ תרתוכ .םיימשרה גחה ימיב קר ונשבל הלא םידמ

 ¬מויה ונשובל יכ ןעי ."רופאה סיגסה תונורכז" תויהל הלוכי

 ןמ רתפוכמ ןוראוצו םינפל םילופק םע רופא סיגס היה ימוי

 וזיא ללגבו ימ תדוקפב עדא אל .בהז ירותפכ ינש לע דצה

 ¬בהש ׳הלא םייסור םידמ קסוטלופ ידימלת לצא וגהנוה המשא

 יאדוב ,םפא .ןילופ תכלממב םיטסיסנמיגה רתימ ונתוא וליד

 דימת ורכזא רשא /ץיבקשיל ילרבילה חקפמה הז לע רעטצה

 תמחלמ ירחאש יתעמש לבא ,רתוי ויתיאר אל םלועל .דסחל

 הליבו תידוהי הרומ םע ןתחתה ,ןילופב ראשנ הנושארה םלועה

 ,תינלופה הלשממהמ הבצק ולבקב■ ,קצובטואב וימי תיראש חא

 רימובלס ,תיאקסוטלופה היסנמיגהמ ודימלת ורובע גישהש

 .םינלופה תוברתה ירש ןיב םילועמהמ דחא ,יקסניבר׳צ

 עגונה לכב דואמ ץיבקשיל רימחה ולש תוילרבילה לכ םע

 תרדאב דימלת בוחרב שגפשכ ,םידימלתה תוגהנתהו הארמל

 רפסמל הוושה ,תועש רפסמל רפסה־תיבב ותוא הלכ ,החותפ

 שרגמ לא יתדהמ .יתא רבדה הרק םעפ .וסכת אלש םירותפכה

 ¬ימלתה ליעמ תא ימכש לע יתלטנ קר רופכה תורמלו הקלחה

 לא ץורל הווצו יב רעג חקפמה .םירותפכה תשש םע םיד

 אב הרהמב לבא .תועש ששל (חירב לע הלוענ התכ) אלכה

 ותוא לכ שובח היהאש רמאו תיסור הריש לש ךרכ םע ילא

 ונדמל אלש ןיקשופ לש םייוסמ ריש הפ לעב ןנשאש דע ןמז

 ¬דתה העש יצח רחאל .רצק אל ףאו לק היה אלשו היסנמיגב

 הפיה רישה תא ימלקדב ,יתסנכנו ודרשמ תלד לע יתקפ

 וינפ ,הצורמ היה חקפמה .הלענ תינכפהמ המגמ לעב ,"רא׳צנא"

 .רישה לש החנמה ןויערה תא ינא ןיבמ םא לאשו ורהבתה

 (ןייוצמ) "ונסרקארפ" .ול ריבסהל ךכ־לכ יתלוכי אל תאז תא

 איצוהו "בוט הז תא ןיבת לדגתשכ" — יפתכ לע וחפטב,דיגה —

 ."אלכ״המ יתוא

 התיה אל לבא ,ונלש םיטעמה םיטרופסהמ התיה הקלחהה

 בראנ רהנה לע ונקלחה יכ ,םדצב תוחיטבש םיעושעשל תכייש

 תחתמ ולפנ םירענהש ,יקצילומוג לש ונמזב ומכ ,םירקמ ויהו

 ,םיטושמב הברה ונרתח ץיקה תומיב .ועבטו עקבוהש חרקל

 םהח םינמזב יכ ,רהנב הצחרהמ עבושל ונינהנו םיגד ונגד

 יאנת ללכבו תוחלקמ ,תויטבמא קסוטלופב םיתבב ויה אל

 םיתוש ויה םימ .תולאשמ הברה םהירחא וריתוה תוהגה

 םייפתכה לעב ,םימה־באוש חספ תא בטיה רכוז ינאו בראנהמ

 .ןועמל םידכב םתוא קפיס רשא ,םדמדא ןקזו תונוסחה

 םירענ ׳ץיבונא רמ לש ונועמב ואצמנ ,יתרכזהש יפכ

 ׳בטיה ודמל םלוכ .הניארקואו אטיל ,ןילופ לש םינוש תומוקממ

 םירועשה תא ונישע רבד לש ותימאל יתמ רכוז ינניא יכ םא

 םויב ,הדימל לעמ שודג דימת היה ןועמה .ונילע וליטהש

 רדחב העברא־השולש ונכשו שערו תדמתמ העונת וב וררש

 ולצלטצה םיברעב ,םילקיסומ םירענ הברה וניניב ויה .דחא

 דמילש ןקזה הקבייל אב היה תובורק םיתעלו הלהקמב םיריש

 לבוקמ ,ריהזמ רנכ הז היה םינפל .רונכב הניגנ ונתאמ םידחא

 אשנ תועט ללכל יתוא איבמ וניא ינורכז םאו ריעב דואמ

 .(רונכ) הצפי׳זקס החפשמה םש תא

 ־ןקז לעב ,רעיש־ריהבו הזר ,רימת ,ץיבונא לאקזחי ׳ה

 ידכ השק דבעו הפנע החפשמב לפוטמ היה ,םייפקשמב ,שית

 רפסדויב לוהנ םע היסנמיגב וקוסיע תא ורשקב ,המייקל

 אל ,תוירבל חונו טקש םדא ׳ץיבונא .םידוהי םידליל ידוסי

 ¬תהל יונפ ונמז היה אל ללכבו םיינדפקה םיכנחמה לע הנמנ

 ונירומ עתפל ןועמב םיעיפומ ויה םימעפל .ונינינעב ברע

 תא ונא םילבמ ךיא קודבל רותה יפל ונמתנש ,היסנמיגהמ

 ונירועש תא םיניכמ םאה ,רפסהדויב ילתוכל החמ וננמז

 םימיאתמ־יתלב םירפס םיארוק אל םא ׳ריעב םיבבותסמ אלו

 לש םייאשח םיגוח תולגל הרטמ םג התיה הלא םירוקבל /דכו

 ¬סמל ואיבה אל םלועל םרב •תיקוח־יתלב תורפסו םידימלת

 תוקוחר םיתעל קר םירומה וציצה ללכ־ךרדבש םושמ ,תונק

 םידוהא־יתלבה םידיקפתה תא ןוצר אלל ואלמו וניתוריש ךותל

 וא תוירגיס תספוק ׳רוסא רפס ואצמ הרקמב םאו .םהילע
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 ב ר ל ר ק ר ם ןאירולפ

 ינניאו םהיניע תא םימצוע ויה ׳ורתוה אלש ,םירחא םירבד

 ןכא .ונדגנ הלועפ םעפ־יא הטקננ ולא תוקידב רחאל םא רכוז

 זילעו ישפוח .יתפומ ןפואב ןמזה תא וניליבש דיגהל השק

 ¬כמל ברעה תחורא ירחא קמחתה דחא אל .הז ןועמב ונל היה

 קחשל תרוסמל ונל הז היהו תונוש תוביסמ ונגרא ,ריעב םיר

 לע ויה אל ,ןבומכ ׳תועמ .ןושאר םויל תבשמ הלילב םיפלקב

 ףסכ־הווש איצוה םינקחשהמ דחא לכ םרב ,םיקחשמה ןחלוש

 םיפלק תובוח .ךרעה ןויצבו ודי־תמיתחב תואקתפ תרוצב ולשמ

 ןגראמ .תיבהמ ףסכה תלבק ירחא הנמאנ םיקלסמ דימת ויה ולא

 ,ןועמב ונירבחמ דחא היה הלא םיעוריא לש תואצמה 'לעב

 .קנב לש ולהנמ ןמז־רחאל

 ¬תהש תובכרמל ךסומ היה ותונכשבש תיבב אצמנ וננועמ

 .ביארטימ ונרבח לש ויבא היה ולעב .ראדה תורכרכ םע הרח

 רצחה םע ותיבב .ןילופב בשיתה יאבצה וחורש רמגבש ,יסור

 םג רג ,תולגעה ןוסכאל םינבמו תוורואה ויהש הפיא ,הלודגה

 ־תיב רעונ תא בהא רשא ,בובארכ ,םישרפה־ליח לש ןיצק

 ¬זהה תא לצנ ונתאמ דחא אל .הביכרל קשח ובלב עטנו רפסה

 רצחה תבחר תא ףיקהלו סוס לש ובג לע תולעל ידכ ,תונמד

 ןכתי .בוחרב הז םע רדנגתהל ונל היה רוסא יכ ,ךסומה לש

 ךוסכס יל היהש ,ןמזמ אל יתעמש הילע ,הדגאה הדלונ ןאכמ יכ

 ונב ׳יתוא וארשכ ׳הקעצ לוק ומירה רשא ,םידוהי םירענ םע

 רבד םוש .ריעה ךרד סוס לע תבשב רהוד ,בולוקוס םוחנ לש

 .תורשפאה רדגב רבדה היה אל ללכבו הרק אל המוד

 לש םיבוטה םיסוסה תא םייחב ומכ ינא רכוז ,םרב

 תרגפ הליחתה ,ביבא היה .רחא ירמגל הרקמל רשקהב■ ביארטימ

 רקובב םכשה םימיה דחאב ,דנהו .השרוול יתננוכתהו ץיקה

 ,יל העידוה — ׳ךכ־רחא עסת השרוול״ .ימא עתפל העיפוה

 רהמ גישהל םיכירצ לבא ׳אתבסה לא בוקמל ךחקא התע"

 יתינע — ״הלגע ונל המ םשל״ .״ןמז הברה יל ןיא יכ ,הלגע

 ."הרכרכ דימ ונל ריכשי ביארטימ ןודא" — החמומ לש הוואגב

 תחא ונתארקל עיגה טעמ םיעגר רובעכו ךסומה לא יתצר

 ריע לא הרהדב ונזז .ביארטימ לש רתויב תובוטה תובכרמה

 .ימא לש התדלומ

¥ 

 קוחרה קפואה ,םימשה תלכת .הז לויט חכשא אל םלועל

 ־תואנ ,תורעי ,תודש ,הלצע םילג תוודאב יבוזמה רושימה לש

 לש הויזב םיצצונתמה םילחנו תורהנ ,וב העורה רקבהו אשד

 תורייע ,ןבת לש תוגגל תחתמ םיתב םע םילד םירפכ ,שמש

 ילדגמ ןהילעמ וססונתהש ,תוידוהי ןיטולחל טעמכ תונטק

 יננעו לוח־תונויד ,חור־תונחטו ךרדה ידצב חזרמ־יתב ,תויסנכה

 ןחה אלמ תאז םעו ינווג־דחה יללכה הארמה ותוא לכ — קבא

 קומע טרחנ ׳קסוטלופל בוקממ ךרדה ידצ ינשמ רשא ,דחוימה
 .ינורכזב

 ,לגס השמ ,בוקממ ינדוד ,לארשיב םייתנש ינפל יתייהשכ

 יאלקחה רפסה־תיב ךינח ,הנש םיעברא ינפל הינלופמ הלעש

 קבאמ לש םיברה םיצולחהמ דחאו רכיא התע ׳לארשי הוקמ

 תורהנ תא תושגרתהב ריכזה ׳לעב־תומדא לע ךרפמו ךשוממ

 .תודליהמ רכז םהימימ עפש תא רשא ,היבוזמ

 לש תורוד םינשב תואמ ךשמב ויח תיבוזמ המדא התוא לע

 בראנה די לע ימא דצמ ,הלסיוה די לע יבא דצמ :יתובא

 .רשב־יראש ונל ויה אלש ,הרייע םש ההיה אל .׳ץימאו

 ,רוכזל לכוא אל ןושארה תא ׳בוקמב ינשה ירוקב הז היה

 רואל יתאב ,בוקמב ,םש רשאב .רתויב רצק ןמז אוה ךשמנ

 .השרוול ימא ינאיבהשכ ,תועובש המכ ןב קר יתייהו םלועה

 לבא .עדא אל הזה טרפה — רחא לולסמב וא קסוטלופ ךרד םא

 אלש ,קסוטלופב בוקמ ךכ לכ היה רוזש יתחפשמ תודלותב

 ינפל ,תונורכז ץמוק ול םג שידקהל ןינעל ץוחמ הז היהי

 .יקסוטלופה רופסה הזל רוזחאש

 רפסמ היה אבא .קסוטלופב םעפ אל ובכעתה אמאו אבא

 רכזהל לוכי ינניא לבא ,וידידי קסוטלופ ידוהי לע םימעפל

 ,םידיגמ ,םיריהזמ םינבר הלא ויה םא עדא אלו םהיתומשב

 םיחרזא וא תרוקיב ישוח םע םיליכשמ ׳םייניצר דומלת־ילעב

 ול ויה יאדובו .תונינעמ תוידוהי תויומד ללכבו הקדצ ילעב

 םירכזומה תודמעמה ברקמ םירכמו םידידי קסוטלופב םינפל

 רשא ׳קסוטלופמ תמייוסמ הישעמ תרכוז הנילצ יתוחא .ליעל

 ורבע םימיב .זוירוקכ רפסל תובורק םיתעל גהונ היה אבא

 דומלת ."דומלת לש ותב לחר" טלש םע תונח קסוטלופב ,דתיה

 ותומ רחאל וליפא םא ,ירלופופ דואמ תויהל ךירצ היה הז

 .םינוק תכישמ םשל טלש לע עיפוה

 .קסוטלופמ הנטק התיה ,תיחחמ ריע התויה ףא לע ,בוקמ

 םע אתבסה לש התיב דמע םש ,קושה רככ תא בטיה ינא רכוז

 ורקעש ינפל םינש רפסמ ירוה ויח וב ,תחא המוק ןב ידדצ ףגא

 אבא דבע ,םינותעו םירפס םומע ,ןטקה רדחב ,הילעב .השרוול

 לכ ךשמב רדחב רואה קלד תונמוזמ םיתעל .םויב קר אל

 ־ץרא לש היפרגואיגה" ןושארה ורפס תא רביח םש .הלילה

 ."לארשי

 םיקסע ול ויה .דואמ דימא שיא היה ׳לגס שרה קחצי ,יבס

 תוזוחא יתש לעב היה לזרבה ןסחמו תיבה דבלמו םיפעוסמ

 ינפל דוע ,ריעצ ליגב תמ .גנאלו שוד1פ ,בוקמ זוחמב תוירפכ

 הלהינ ,ץרמ תלעבו דואמ תרשכומ ,אתבסהו םירוהה יאושנ

 ונעסנ בוקממ .השריש שוכרה יקסע תא תובר םינש ךשמב

 יתיליב םש ,האנ הרוצב תולהונמו תופי תוזוחא ,גנאלו שודופל

 .רפכה ייחמ יגנעתהב ,םידחא תועובש
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 קסוטלופמ תונורכז

 ,םיגרבניישה ׳םיניבורה ,םילגמה ימא תחפשממ רכינ קלח

 ורזפתהו הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע בוקמ תא ושטנ

 .לארשי תנידמב בורל םיגצוימ םהיאצאצ .םלועהו ןילופ יבחרב

 דוע זא .דתיה םהיניב ׳הנורחאה המחלמב הפסנ החפשמה ראש

 הוחצד םינמרגה םיעשופה רשא ,גרבנייש — ימא תוחא םייחב

 .בוקמ לש קושב

 וניא ינורכז םא .ינמזב קסוטלופל םיאב ויה בוקממ יבורק

 תלעב ,ןייטשרבליז תחפשמ םע רחסמ יסחיב םה ודמע ,העטמ

 אב היה םעפ ידמ .קסוטלופ לש הקוושב לזרב לש לודג ןסהמ

 ,יקסריזאי ןידה־ךרוע ,ימא תחפשמ לש קיתו דידי קסוטלופל םג

 תוכליה ׳ךורא םפש ול היה .קסוטלופב טפשמה־תיב תובישיל

 .ידוהיכ ותוא ההזמ היה אל שיא םושו המדא דבוע לש

¥ 
 בותכל העצהב ילא הנפ קסוטלופ לע ןורכזה־רפס ךרועשכ

 יאצוי ןיידע םימייקש שגרנ דואמ יתייה ,ריעה לע תונורכז

 יל היה המדנ .דימלת םש יתייה יכ םיעדוי רשא ,קסוטלופ

 .םיפד םיינש וא דחא ךותב הלא תונורכז סינכאש ןושארה עגרב

 יתבשחמ תא יתקתעהשכ ,לבא .רבכמ הז הרקו ןטק רענ יתייה

 תוערואמו םיטרפ ,לפרעה ךותמ וליאכ ועיפוה ׳םהה םימיל

 דחא .רורב רתוי םעפ לכ יחומב ופלח םהו וחכשנש םינוש

 ,םהה םימיל ינייפוא דואמ לבא ,טועפ ידדצ הרקמ אוה הלאמ

 .ותוא םושרגש שקבתמ רשא

 תרבג תרבחב השרווב ףרוחה־תרגפ ירחא קסוטלופל יתרזח

 ונועמלו היסנמיגל ורסמל ידכ ,הנב םע העסנש ,תחא תרכומ

 .קסלישנב תדרל ונייה םיכירצו תבכרב ונעסנ /ץיבונא לש

 דיקפתה תא ימצע לע יתלביק הז תבכר וקב הסונמ עסונכ

 גלש תרעס הללוחתה ץוחב .ברעב רחואמ היה .ךרדה־הרומ

 ,תועט ללגב .המואמ ואר אל תרקה לש םיאופקה תונולחהמו

 םרט .קאבוכאימופ הנחתב אלא קסלישנב ונדרי אל ,יתמשאב

 ןולל ןובשחב אב אל .תבכרה הזז ,ונא הפיא אצמתהל יתקפסה

 אל םיעסונהמ דחא ףא .םימשה תפכ תחת הזה חותפה םוקמב

 ,ונל רוזעל וחוכב היה אל יאליסמה וא הנחתה רמושו דרי

 .תורואה וצצונ םשמ ,בורקה בושיל ךרדה תא קר הארה

 ¬ורקה םינבמל ונתוא הפסאש ,תחא הלגע םוקמב הרבע ונלזמל

 תועורזב ונתוא ולבק .תידוהי היפאמ םש הנכשש םוקמל ,םיב

 ילעבל ,הרבח יתחריא הל ,תרבגה הרפס רשאכו ,תוחותפ

 םוח .הפואה תחפשמ לכ הלהקתה ,יננה ימ לש ונב היפאמה

 — תויבבלה יעפוש הלא םישנאו תוירטה תולחה חיר ,םיענ

 ירחא ןדעה ןגב וליאכ ונמצע תא םואתפ ונשגרהש םרג הז לכ

 דואמ ימצע תא יתשגרה ינא ףסונ .ונלש לזמה־שיב הרקמ

 םינפה רתסלק לעב ,ןקזה הפואה ךיא יתחגשהשכ ,יתחפשמ

 ודבכ ."הריפצה" תא ברעה־תחורא ירחא ארוק ,ילכראירטפה

 םע רתויב תובוטה תוטימה תא ונתנו ריבכמל ןוזמב ותוא

 יתוא תבצ קיתעה גהנמה יפל הדירפה ינפל .ך1מ תוכימש

 .תועיגיה ויתועבצאב םיחרואה סינכמ הפואה יחלב

¥ 

 תד־ירועש ינמזב ומייקתה אל תיאקסוטלופה היסנמיגב

 םועזה רפסמה ללגב תורחא תויתלשממ תויסנמיגב ומכ תידוהי

 ,רתויב ונל רסח היה אל רבדה .םידוהיה םידימלתה לש

 םתיבב ולבק ׳ץיבונא לש ונועמב םירבחהמ םידחאש תורמל

 ינניא לבא ,םיררחושמ ונייה םידוהיה םיגחבש ,ירב .יתד ךונח

 תיבל ללפתהל וכלה הלאה םייתדה םירבחה וליפא םא רכוז

 אגה ימיב םשל תכלל םיבייח ונייה תאז תמועל .תסנכה

 תסנכהדויב היה ליגרכ .ותחפשמו ראצה תואירבל הליפתל

 ותרשמל םאתהב בייח היה רשא ,םהאב ברה .הלא םימיב קיר

 דמכ ורובע םימיענ יתלב הווש הדימב ,ולא תוליפת ךורעל

 היה יבא .רבע־תפשב יקבו דואמ יניצר שיא היה ,ונירובע

 .תירבעב םירועש םהאב ברה לצא חקאש יב ריצפהו ותא דדוימ

 תוניחבה תפוקתב הז היה יכ ,בר ןמז ךרע אל דומילה ׳םרב

 .קסוטלופב ילש תויפוסה

 דצמ אל ,היסנמיגב תוימשיטנא םוש תשגרומ זא .דתיה אל

 תוימשיטנאה הנתנ םהה םינמזב .םידימלתה דצמ אלו םירומה

 ונתושי לכ תא שבכ תאז תמועל .טעמב קר המושר תא ןילופב

 וירוב לע ונעדי .רמגנ אל ןיידע רשא םופיירד לש וטפשמ

 לש ותלצה אשונב םיבהלנ םיחוכיו ונלהנו ויטרפ לכ תא

 תדידי לש ונב ,קצוראסמ ןילאי םקמ ,בורקה ירבח .סופיירד

 ,היסנמיגב רתויב םינוסחה םירענה דחא ,ןמגורק תיבמ ימא

 בר ןמז .סופיירד ןעמל םש קבאהל ידכ זירפל החירב ןנכת

 .ירמגל רחא דמעמב לפנ םלוא ןכ״ירחא יח היה אל

¥ 

 — ונתוא ליבוה תסנכה־תיבב ראצה םולשל תוליפתה לא

 ,יקסיאטסוטויל טילופיה הרישל הרומה — דחי ונלוכ ונדעצ

 רתוי יניס ,קדו חורס םפשו ימומרע םינפ טבמ םע ,ןכייח ןקז

 ןרוטקמה םעו הדיפקב דימת היה שובל .יסור רשאמ ,וגייסמ

 .הרומל רשאמ הבצקל שרפש דיקפל רתוי המוד היה ולש

 ¬צהל בהא ,לספסה לע ותא ושיקהבו ללצמ דימת אשנ םיכב

 היה הזה ןוטרמקה .םסוק לש היוועהב םידימלתה ינזואל ודימ

 אלו ורבע תא יתרכה אל .תילקיסומה ותלכשה לכ יאדווב

 עדונ םינש ירחא קר .תדחוימ הדהא יל קינעמ עודמ יתנבה

 ,םידוהיה ידי לע ללוקמה יקסנאטסוטויל ותוא הז היהש יל

 יקבכ ,וב רשא ,יתד ןחלופ יכרוצל חצר לע םירפס לש םרבחמ

 לש םתוכלמ ימיב הרוחשה היצקאירה העייתסה ,דומלתב

 לש םיחמומה וטטיצ םילייב לש טפשמה ןמזב דוע .םיראצה

 הרשמל והוחלש הנקז תעל ."םייעדמה" וירובח תא הירוגטקה
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 בולוקוס ן א יי ר ו ל ם

 .קיודמב עודי היה אל ואצומ .קסוטלופל םשמו קלאבוסל הנטק

 תא וילע לבקש ינפל ׳ילותאק רמוכ אוה היה תחא הסריג יפל

 לע וגשומ ,רמומ ידוהי היה תרחא יפל ׳תיבלסובארפה תדה

 רבכש הארנכ לבא .*הקיסומ לע ומכ הזכ היה דומלתה

 ¬והיל תודידיב סחיתהו תוילכה־רסומ וב ררועתה קסוטלופב

 םסרופש יבאל ינויצאסנס בתכמ בתכ רפסמ םינש רובעכו ,םיד

 .תולפשה ויתובד לכמ וב רזחו המשאב הדוה וב ׳"הריפצה״ב

 דוע יתאצמ ,יבא לש ןויכראב בר אל ןמז ינפל יתנייעשכ

 ,גרוברטפמ הצוצר תינלופב בותכ ,יקסנאטסוטויל לש בתכמ

 יפוא לעב ,הזה בתכמה .קסוטלופב ותוהש םע רשקתמ רשא

 .םלועמ םסרופ אל ,הנקזמ תונוונתה תחא־תעב הלגמה ,ינטחס

 םביט לע דיעמה ,רועיש ןיאמ ןינעמ זוירוק הווהמ אוה םלוא

 הלומעתה לש ךוותה ידומעמ םעפ ויה רשא ,םישנא לש

 .היסורב תימשיטנאה

 דידי ינודאש" — יקסנאטסוטויל בתוכ י- ״בטיה ינא עדוי״

 יחא ,הנשיה תירבה ינב לש אנוש ינניא ינא םג ,ולש םעה

 ונבו היסנמיגב יתתריש קסוטלופב .השמו בקעי ,םהרבא יפל

 לודגה םניגמ יתייהש דיעהל לוכי ,ילש דימלתה ,ינודא לש

 ,תסנכה־תיבל רישל יתכלה .הנשיה תירבה ינב םדימלתה לש

 "יודו" ילש בתכמה תא םסרפ ינודאש .אגח ימיב הלהקמ יתרצי

 לבא ...הז םע ילא ךכרתה הנשיה תירבה ינב להק .דואמ בוט הז

 רעטצמ וישכע ינא ...דוס תקזחהב תויהל ךירצ יחכונה בתכמה

 רובח ותוא יתאצוה ילע הרבג הרמהשכ ,יחור־תמחבש דואמ

 ־יתבב םירפסה םיחנומ הנשמ הז .יתד ןחלופ יכרצל חצר לע

 רתוי דוע תוכיפשל םורגל אל ידכ ,העדומ יתתנ אלו רחסמה

 ־תהו תנכוסמ היצקאיר םויה תטלוש ...ידוהי םד לש הלודג

 תא רומגל דימתל תחא ידכ .םידוהיה דגנ םעה ינומה תוזגר

 רשפאש ,ןויער יתמזי ,םיינחלופ חצר ישעמ לש וזה היעבה

 היהי אל ימש זא .ינודא לש וכוותב קר לעופה לא איצוהל

 ."ירבקב טקשב חונל לכוא תוומה ירחאו ללוקמ

 ־סוטויל עיצמ ,רוצקב הפ איבמ ינאש ,וז המדקה ירחא

 ."ותריצי" לש הרודהמה תיראש תא ונקי םידוהיהש יקסנאט

 לבור 3.000 תרומת רמולכ ,לוזה־ליזב רוכמל אוה ןכומ רשא

 הרטמל רתוי הברה תולקב ופסאי יאדווב םידוהיהש ןוויכו

 ־ינואה םידומלה ךרוצל יבא לש ותושרל הרתיה תא ריבעי ,וז

 םידומילה רמולכ) "בוהאה ודימלת" לש םידיתעה םיאטיסרב

 .הינמרגב אלא היסורב דמלא אלש ץעימ אוה הז םע דחיו (ילש

 ,יקסנאטסוטויל קתתשה ,הטיחס לש הז חלצומ יתלב ןויסנ ירחא

 .םירחא םיבתכמ םוש יתאצמ אל יכ ןעי

 ,םהה םימיב ללוקמה ,יקסנאטסוטויל ותואב רכזנ ינאשכ

 .רמאמה ףוסב הרעה האר *

 ¬תהל ידכ ,תסנכה־תיבב ןזחה דיל רש רשא ,חיכשה לכונה

 הוושמ ינאו בוט קסע תושעל הז םע תוצרלו ויאטח לע תודוו

 לש םינוילימ וחצרש ,םילודגה םינמרגה םיעשופה םע ותוא

 תיראצה היסורב םינושמה םיסקודרפה לע יכונא בשוח ,םידוהי

 .קסוטלופב ילש םידומילה תונש לש םיוולשה םינמזה לעו

 רבח ןיב ןפוד אצוי היה לפאה רבעה לעב הזה שיאה ,בגא

 .הרטשמה תונוטלש ידי לע םהילא ףרוצ יאדוש םידומה

 ,ינלופה םעה ינב םידחא םירומ דוע ויה ונלש היסנמיגב

 ,יקסר׳זופ — תינווי ,יקצאנאכ דמיל תיניטל .םינייוצמ םיכנחמ

 — רויצל ,ביבוניז — הקיטמטמל ,ביבולוג היה תיסורל הרומה

 ךלהתה > קסוטלופב ןורטאיתב ךסמה תא רייצש ,טפארק ןקזה

 הביתכ .בשיתמ היה הילעש ׳תירכ ותא אשנ דימתו ישוקב

 ׳ץיבקשיל חקפמה .םשובמ דימת היהש בונביא ונתוא דמיל המת

 לע הרקיעב תדסוימ התיהש תולמעתהבו הירוטסיה לע הצרה

 .בורבוד ונתוא ןמיא ,תיאבצ תרומזת יוולב לגרב םלויטו לוגרת

 תונש שלש ךשמב .׳ץיבונא לש ונועממ ירבחל רוזחנ לבא

 .הניכמה ללוכ תותכה תשמח לכב םירשעל לעמ םה ויה יתוהש

 ינש) ׳ץיברוג ,יקסבונמלז ,רבגאר :רוכזאש תומשה הנה

 ינש) םינלאיה ,ןמטוג ,םולברהאי ,ןמסורג ,יקסנאיבאשיו ,(םיחא

 ,יקסריזאי ,ןיטשדלוג ,יקסלבול ,יקסבורגימז ,ןמלבונק ,(םיחא

 םיחאה תשלשו ןיטשפא ,הנורב ,ןוסנוי ,(םיחא ינש םינוסלגיאה

 /ץיבונא

 תומחלמ ,תוכפהמב בורל םימד םמ בירקה ונלש ןועמה

 המכ קיודמב עדוי ינניאו ליגר תומ ותמ םיטעמ .םיזגה יאתי

 ןמזב יניע דגנל גרהנש ,ןילאי םקמ חפסינ ןושאר .םייחב םדוע

 .1905 תנשב השרווב (םיקנבה רככ) יבוקנב ץאלפב הנגפהה

 דחא ןכ־ירחא הנשו ןוסלגיא םיחאהמ דחא הרונ הנש התואב

 םלועה תמחלמ ןמזב ופסנ וזה המישרהמ םידחא .םי׳ציברוגהמ

 יאדוב םלוא ,הנורחאה המחלמה תעב המכ עדא אל .הנושארה

 ,םולברהאי דנומגיז ,ילש רבחה תמ דואמ ריעצ .רתוי הברה

 ־ילעופ גיהנמ לש ונדוד ,הליגר יתלב הדימב רשכומ סדנהמ

 .םולברהאי קרמ סירפב עודי ןויצ

 רשקהב קסוטלופ העיפומ ץראל ץוחב תוידפולקיצנאב

 םידבשה רשאכ 1703 תנשב ץח־ה לורק לש :תוברק ינשל

 ¬רצהשכ 1806 תנשב 1 ןואילופנ לשו היססה תואבצ תא וחצנ

 יתאצמ תיטירבה הידפולקיצנאב םלוא .םיסורה לע ורבג םיתפ

 דרי 1868 תנשב .וילע יתעמש אל םעפ ףאש דחא טרפ דוע

 אל .100,000 ךרעב — םטירואטמ לש ףופצ םשג קסוטלופב

 הפרשנ קסוטלופ .םיקזנ םרג וא והשימ גרה םא םש רכזומ

 תונוסא לבא .תונופטש לש ןברוק התיה תחא אלו םימעפ הברה

 תועבונה תונוסאה ומכ םיינתמיא ךכ לכ םניא עבטה ינתיא

 לע ,קסוטלופב דימלת יתייהשכ ,םינשב .םדאה לש ונתיאמ
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 קסוטלופמ תונורכז

 וליפא ׳שיא לש ומולחב הלע אל ׳האמ־תונש יתש לש םלובג

 האמה האיבהש תועווזה ונכתיש ,םילודג־יכה םיטסימיספה לש

 היה לגוסמ ימ .תופי הכ תורושב הבוחב הבמט רשא ,םירשעה

 הידגרטה תאו תולודג םלוע תומחלמ יתש שארמ תוזחל זא

 לש םינוילטב רשא ׳םימיה־ירבדב התמגוד ןיאש ,תידוהיה

 .קסוטלופ תודהי תא םג העלב היתונברוק

 חצנל ףולחי אל רבד םוש ,ספא .הירוטסיהל דייש הז לכ

 ןאכ יתטטרשש ילש יתונורכזב .ישונאה ןורכזה םייק דוע־לכ
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 רשאכ ,ינשה רדנסכלא ראצה לש ותוכלמ ףוסב הז היה

 תוחור תובשנמ וליחתה ׳תוילרבילה "תומרופיר״ה תפוקת ירחא

 סחיב םג רכינ היח הז יונש .היסור תכלממב תוינויצקאיר

 ■יחו תררוצה תונותעה .םידוהיה לא יסורה רוביצהו ןוטלשה

 לש השודג הדימ ופיסוה תודהיהו םידוהיה דגנ הנטיש־ירוב

 .לארשי תאנש הגופסה הריוואל המטשמ

 תושמתשה לע" — שדח רתסלפ־בתכ םסרפתנ 1876־ב

 טילופיה ,רפסה רבחמ "תויחד תורטמל םירצונ םדב םידוהיה

 םינש רשעכו ,ילותאק רמוכ ןכל־םדוק היה ,יקסנאטסוטויל

 םינוגמה וייח חרוא לע ותנוהכמ חדוה הז ורוביח תאצוה ינפל

 דטויל רבע ,תילותאקה היסנכהמ ושוריג םע .םיירסומ יתלבהו

 ןמ טנדוטסכ לבקתנו תיבלסובארפ־תיסורה היסנכל יקסנאטס

 קוקז היהש ,לכונה רמוכה .הווקסומב תיתדה הימדקאב ןיינמה

 תליהק לש הבר לא ורוביח לש דיה־בתכ םע הליחת הנפ ,ףסכל

 תא זונגל ןכומ אוהש ,ול עידוהו ,רונימ דניקלז ,הווקסומ

 לש םוכס ול ומלשי םא ,םידוהיל דואמ קיזהל לולעה ,ורוביח

 ־וטויל לש וז ותעצה ׳ןבומכ ,החד רונימ ברה .ףסכ לבור 500

 .ורפס תא םסרפו סיפדה אוה זאו ,יקסנאטס

 ונממ קתוע שיגהו גרוברטפל עסנ אוה רפסה תעפוה םע

 ךיסנה ,ןכמ־רחאלש ישילשה רדנסכלא ראצה אוה ,רצעה שרויל

 שאר .םולהיב תצבושמ בהז לש תעבט — סרפ ול ןתנ לודגה

 םתוא חלשו רפסהמ םיקתוע לש בר רפסמ שכר חירמרדנא׳זה

 הדדוע וז החלצה .היסור יבחר לכב תיאשחה הרטשמה ידיקפל

 רתסלפ־יבתכ איצוהל ותוא העינהו רתויב יקסנאטסוטויל תא

 םיאלמ ,ןושארה ורובח ומכ ,םח ףא ויהש ,תודהיה לע םיפסונ

 תודהיל ךיישה לכב רבחמה לש ותורוב תא וטילבהו םיפויז

 .לארשי תרותלו

 רתעה ידי־לע ןימזה ,םואברדצ רדנסכלא ,"ץילמה" ךרוע

 ותורוב תא חיכוהל ידכ ,יבמופ חוכיול יקסנאטסוטויל תא תונ

 תובלושמה "תואבומ״ה לש ףויזה תא תולגלו תודהיה ינינעב

 יבמופה חוכיוה ןמ קמחתה יקסנאטסוטויל לבא .רובחה ףוגב

 ,םינותעב העדוה םואברדצ םסרפ זא .וב דומעי אלש ועדיב

 םיעותעתח־ישעמ לכ תא טפשמהדויבב חיכוהל ןכומ אוהש

 לע תיטפשמ העיבת ודגנ שיגיש ,ול עיצהו יקסנאטסוטויל לש

 ,קמחתהל יקסנאטסוטויל דוע לוכי אל םעפה .ער םש תאצוה

 ררבתנ ןינעה .םואברדצ דגנ תיטפשמ העיבת שיגה וחרכ לעבו

 .1880 רבמטפסב גרוברטפב טפשמה־תיבב

 ,יפרגויבוטבאה ורפסב רפסמ בונבוד ןועמש ןוירוטסיהה

 האר םש .וז השרפב ןוידה תעשב טפשמה תיבב חכנ אוה יכ

 חוחשה ןקזה תא ותמועלו יקסנאטסוטויל לש הקצומה ותומד תא

 יבוטמ דחא רביד ודעב םלוא ...העורג תיסור רבידש םואברדצ

 ראית אוה .ענכשמו ריהזמ םאונ ,גרוברטפ לש םיטילקרפה

 ,ילותאק רמוכ היהש ימ ,יקסיאטסוטויל לש לפאה ורבע תא

 רבע ,השיבמהו הנוגמה ותוגהנתה לע תינלופה הרבחהמ שרוג

 םיאלמ םירפס בותכל ליחתהו תיבלסובארפ־תיסורה הרומכה לא

 רבד־יעדוי םידמולמ ידי־לע חכוה רבכש יפכ ,םיפויזו תורוב

 למלמ יקסנאטסוטויל עבותה .תודהיה םוחתב תוכמס ילעבו

 ,טפושה תולאש לע ויתובושתב ךבתסה ךא ׳ותקדצהל והשמ

 אוה ,הכובמה ןמ תאצל ידכ .רתויב בולע םשור השע ללכבו

 התוא ותוארהבו ,םולהיה םע בהזה תעבט תא עתפל רסה

 תאמ "תיעדמ״ה ותדובע דעב םרפכ תאז לביקש ,זירכה טפושל

 ."רצעה שרוי ותוממור דוה"

 ,הלה םלוא .טפושה לש ותבוגתל תוחיתמב הפצ להקה

 ודי תא החד ,תוילרביל תופקשה לעבכ גרוברטפב עודי היהש

 הל ןיא ,תעבטה תא ףוסא" :הולשב רמאו יקסנאטסוטויל לש

 ."ןיינעל תוכייש לכ

 לש ותנולת תא" :רומאל טפושה זירכה וניד קספב...

 תאצוהב םואברדצ תא ותמשאהו ,םקיר בישהל יקסנאטסוטויל

 :בר םשור השע הז ןיד קספ ."תנגוה־יתלבכ תוארל שי ער םש

 הז ילרביל טפשמ לע דואמ הרמרמתה תינויצקאירה תונותעה

 רערע יקסנאטסוטויל ...החמשו הלהצ תידוהיה תונותעה וליאו

 הטלחהה תא הרשא הינשה האכרעה ךא ,ןידה קספ לע

 .הנושארה
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 בולוקוס ןאירולפ

 ןארגאניוו שובייפ ׳ר ידוהיה לע יקשנאטשאטויל תאמ המשאה
 1896 ראוניב 30־3 (25 ׳סמ) ״ץילמה״ ןותעב המסרפתנש ק״שרהמ ׳יחיש יבצ השמ ג ׳הרהב בקעי תאמ קסושלופ ריעמ הבתכ
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 ונחנא םירשואמ המ .ו״נרת ,טבש ג״כ■ ק״שע .קסוטלזפ

 רואמ תונהיל "וניכז" תודחא םינש הז יכ ,קסוטלופ ריע יבשוי

 רשא ,יקסנאטסאטויל טילאפיה זאמ ונל עדונה לש וינפ

 לע" ,"דומלתהו םידוהיה" :םימסרופמה וירפסב םלועל ריאה

 ןודאה !"הנומאה הרטמל םירצונ םדל םידוהיה ךרוצ תודוא

 הברמו םירבדב םהמע אבי ׳םידוהיה ברקב אבו אצוי ל״נה

 יכרדכ ,םתרבחב תודהיהו םידוהיה תודוא לע ויתושרדב החיש

 ורדהו ודובכמ לצא יכ ,םימעפל "וניכז" רבכ םג !דימת שדקב

 תוארל טעמ עשעתשהל םבל תחמש םויב וניחא יתבב עיפוהל

 ילגרל םתיבב םג אביו םידוהיה ןיב ברועמ ותויהבו ,הזחמב

 ...םינוש םינינע

 םדב ללכ ושמתשי אל הפ יכ ׳חכונו האר הנופת ילב

 םירצונ םירענ ודבאי אל ׳ה ידסחב יכ ,הנומאה תרטמל םירצונ

 ךרד ריכמו עדוי אוה !להקה ךוחמ ומלעתי אלו םהירוה יתבמ

 תורודמ יבתכו םירתס תליגמ חולשל םיבהואה וניחאמ םיבר

 ¬שפו תונווע םיאטח לע ,םתירב ינב םהיחא לע הלשממה ירשל

 תמא לש דחא בוטרוק ףא הלילח היה םאו ,םלועל ואב אלש םיע

 ירשל "ליוא־יקתפ" ופע זא יכ ,"םד תלילע" הבעתנה הלילעהב

 םינש ינפל תאזכ הרק רבכו ,םמצעב םידוהיה דצמ תושרה

 זא רשא ,תאזה ריעה לובגל ל״נה ןודאה אב םרט דוע .תודחא

 ידי לע ,התולפש רפעמ טעמכ חומצל תרכזנה הלילעה הלחה

 ויחא תאמ םקנ תחקל וצפחב רשא ,לעילבו קיר ירבע רענ

 רענ וגרה םידוהי יכ ,םיבושחה םירצונה ןזא ריעה ,םירבעה

 ,ומד תוסכ ןעמל הפ םידוהיה תורבק הדשב והורבקיו ירצונ

 הלשממה ידיקפ םג םירצונהמ לודג להק ופסאנ הרהמ דעו

 םוש ואצמ אלו םיבר תומוקמב ורפח םג שפוחמ שפח ושפחיו

 ללועמ לעילבה רענו ,("ץילמה״ב ותעשב ספדנכ) ער רבד

 ותארימ ,ועדונ אל ויתובקעו ריעה ןמ רבע קמח הלילעה

 .םנח ןיטשמו הביד איצומ רותב הלשממה שנועמ

 ךרעה םילק םינינעמ ל״נה ןודאה חיסה הארנה יפכ ןכא

 ןימאהל לדח םירצונהמ םעה ןומה יכ ותעדב ,"תדהדולילע״כ

 לפטל םירחא םינינע ול חקל ןכלו ,ולא ומכ תולפט תונומאב

 .םהב

 ,ומש ןארגאניוו שיבייפ ׳ר קסוטלופ בשות ידוהי שיא

 וידי אצמי התעו ,רישע שיא היה תודחא םינש ינפל רשא

 ,םירצונהו םידוהיה לצא םיגוש םירחסמב תורוסרסה קסעב

 ףכית תחא םעפ יכ טפשמה תיבב יקסנטסאטויל תאמ םשאנ

 בוחרב ומותל יקסנאטסאטויל תכלב םידוהיהל חספה ירחא

 רוע םיכ ותאמ לזגיו והכיו ןארגאניוו וילע לפנתה ,ריעה

 ,םירטושה רשלו ןיד רקוחל רבדה רסמיו ,כ״ור 5 היה וכותבו

 םירשע ףסא ןכ ,םירצונה םיררוג,־מ דחא דע ול דיעה ז״עו

 תשלשו ןארגאניוו יכ ,םירצונה םיתב ילעבמ תומיתח םיתשו

 ינשהו ,תירבה תוצראב םינש עבראכ הז אצמנ םהמ דחא) וינב

 ראטאז רעיב םינש 'ב ישילשהו ,אטירבא רעיהב םינש ׳ג רוגי

 המה םידושח םישנא (תורעיהב םירבזגו םירפוס רותב —

 ךלפה רשל ותשקב בתכ הזל חפסו ,המרמו קשוע לכל םילולעו

 .קסוטלופמ םשרגי יכ השראוומ

 וחלשו ורהמ ,םירצונה ב״העבל השקבה בתכ עדונ רשאכ

 העידי ילבו הגגשב יכ ,(טנעדיזערפ) ונריע רשל העדוה בתכ

 בותכה ועדי אלו בתכה לע ומתחו ובתכ ל״נה שיאה תא תמדוק

 םתדועת תא ומתוחב רשאי לבל ריעה רש תאמ ושקביו ,המש

 ל״נה םירצונה ב״העב וכרע םג יכ תאז דועו .םדי תמיתחו

 ותחפשמו ןארגאניוו יכ הדיעמה ,םדי תמיתחב הדועת בתכ

 ,ודיל ורסמיו ,המרמו קשועמ םהל הלילחו םירשי םישנא המה

 לע הנולתה בתכ םע םתדועת תא חלש ןארגאניוו שיאהו

 םימעפ יתש והכה ל״נה ןודאה יכ ,םידע דיעהו יקסנאטסאטויל

 םויב תינשה םעפבו לירפא 20 םויב תחא םעפ ,ריעה בוחרב

 ,אשראווב בשויה ןילופב םידימלה לילג טילשל — 1895 ןוי 20

 קרו ,ולאכ םינינעל קקזנ וניא יכ ,ל״נה דשה תבושת גישהו

 לארענעגהל ותשקבו ותנולת חלש ןכ .םילילפב רבדה רוסמי

 הנידמה ביצנ תכשל תבושתו ,וואלאבוש ףארג רוטאנרעבוג

 ינינעל סחי ול ןיא הזה וינעה יכ ,התיה 1895 רבאיטקא 1 םוימ

 טפשמ .ומוקמ ונריכי טפשמה תיבב קר ,איצארטסינימדא

 ררבתהל דעונ היה והער הכמ רותב םשאנה יקסנאטסאטויל

 ,רחא ןמזל החדנו ,לילגה טפשמ תיבב 1895 רבאקעד 5 םוי

 .תינש ררבתי בורקבו ןידה םויל אב אל רשא דחא דע ינפמ

 ־גאשזה רשל המשא בתכ יקסנאטסאטויל שיגה התע

 םקנתהל םצפחב יכ ,לארשי ונבו ןארגאניוו לבייפ לע םימרד

 :המשאהה רבד הזו ,הלערתה י״ע וייחל ץק םישל ולכנתה ונממ

 ולצא שיו ,םינבו השא ילב ,תושירפ ייח הפ יח יקסנאטסאטויל

 הנודא תיבל ונבו ןארגאניוו ואביו !ושמשל תירצונ החפש

 םירשעו השמח ךרכש ךל אה :הילא ורמאיו הצוחה הוארקיו

 ל״נה סראה תא ימישתו םילזונ הבו הנטק תיחולצ םע כ״ור

 רשל חנטשה בתכ תא חלש םימראדנאשזה רש .ךנודא לכאמב

 החפשה הארקנ רשאכ .קוחכ השירדו הריקח תושעל זוחמה

 יכ הרמא ,ל״נה תיחולצה םע התשע המ הלאשנו זוחמה רשל

 רהמ אוה ךא ,תושעל המ תדכ ותצע הלאשו היחאל התארה
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 *וואלאקאס ןאיראלפ

 קסוטלופ ןופ תונורכז

 עטסעירפ יד וצ קידנכיירג ,ןורכז רעכעלשטנעמ רעד

 .ןרעטמאל־םי ךיז ןקידנעיירד א וצ ןכילגעג לאמטפא זיא ,האי

 רע טקניז אד ׳ןבראג־טביל רע טפראוו אד ראטקעלפער ןייז

 ־קניפפיוא רעדיוו עגר א ךאנ ידכ ,שינרעטצניפ רעד ןיא ןייא

 ־טלוב רימ ןעעז טייהדניק רעזדנוא ןופ רעדליב עקינייא .ןעל

 ןעקניז ערעדנא ,םיטרפ עטסנעלק ערעייז ןיא ענעטכיולאב

 רעזעל רעד עקאט לאז .ןסעגראפ ןופ טייהלקנוט רעד ןיא ןייא

 טשינ ןענעז תונורכז רעקסוטלופ עניימ ביוא ןייז לחומ רימ

 .ןסירעגפא רעייז זייוורעטרע ןוא טקידנעטשאב

 ביוהנא ןיא ריא ליור ׳ןלייצרעד וצ ןא ביוה׳כ רעדייא

 באה ,לגניי קיראי ןעצ א םיוק ,ךיא סאווראפ ןרעלקפיוא

 ךאנ ןאד ,עיזאגמיג רעקיטראד רעד ןיא ראי יירד טכארבראפ

 ןיא .ןסאלק ריפ ראנ טאהעג טאה יז לייוו ,עיזאנמיגארפ א

 ־סגנוריגער יד ןיא ןדיי ראפ םעמראנ־טגעצארפ ןופ ןטייצ ענעי

 א ןיא העוו וצ ןעמונעגנא טכייל ןעוועג טשינ זיא ןלוש

 רעד ווו ,עשראוו ןיא טרפב ,עיזאנמיג עשהכולמ רעשיסור

 יד ןגיטשעגרעביא קיכאפליפ טאה ןטאדידנאק יד ןופ סולפוצ

 יד ןעוועג טשינ זיא םאד רעבא .רעצעלפ עיהפ ןופ לאצ

 רעייז ןיימ .קסוטלופ ןייק ךימ ןקישקעווא ןופ .דביס־טפיוה

 ןעקנאדראפ וצ ךיא באה ערעיראק רעקסוטלופ עמעגעגנייא

 ,רעטקאראכ ןשיפארגאפאט א ןופ רעמ ,דנאטשוצ ןסיוועג א

 ־ארפ רעד טימ םאזניימעג םוש ןייק טאהעג טשינ טאה סאוו

 .עמראנ־טנעצ

 טימ ןדנובעג ןעוועג זיא עשראוו ןיא גגוניווו רעהנוא

 רעד ןיא ."הריפצה" ןופ יירעקורד רעד ןוא עיצקאדער רעד

 ־טייצ סרעטאפ ןיימ טלקיווטנא ךיז טאה םע יוו םאמ רעבלעז

 רעגנע לאמא םאוו ןראוועג זיוה רעזדנוא ןיא זיא יוזא ,טפירש

 ץאלפ קינייוו רעייז ןבילבעג זיא׳ס ןוא טסעג ןוא דניירפ ןופ

 יוו ,ועלגניי עשרעפיטש ןוא עקידעבעל עכלעזא ייווצ ראפ

 ,ןבאה ןרעטלע יד .ךיא ןוא קירנעה רעדורב רערעטלע ןיימ

 .ל״ז וואלאקאס ׳םוחנ רעלעטשטפירש םענופ.ןוז *

 םידע םג וארקנ ןכ ומכ .עלסה לא הצפנו תיחולצה תא הקיו

 .ןיד רקוחל רסמנ רבדהו םירחא

 וחישי ריעה ינב לכו ,דבכנ ןינע אוה טפשמה רבד תואצות

 .רבדה לופי דיא ,טפשמה רבדב ורבדי
 ק״שרהמ ׳יחיש יבצ השמ ר״רחומ ג״הרהב בקעי

 ןלעוו ץניווארפ רעד ףיוא ץעגרע זא ,ןטלאהעג ,םיוא טזייוו

 ־גייא ןראוועג זיא רעדורב ןיימ .ןענרעל רעסעב ךיז דימ

 רעד ףיוא שטשאמאז ןיא עיזאנמיגאדפ רעד ןיא טנדראעג

 ןייק טקישעג ןעמ טאה דימ ןוא קאדאכ רעה ןופ עיצנאטס

 עשראוו ןייק טרעקעגמוא דיז טאה רעדורב ןיימ ןעוו ,קסוטלופ

 ,םרערעל רעשטשאמאז ענייז ןופ רענייא ןוא עיזאנמיג רעד ןיא

 .קסוטלופ ןיא ראטקעפסניא םלא טריסנאווא טאה ,שטיוועקשיל

 טאה רע זא ,ןעמוגראפ יוזא קידנעטש ןעוועג זיא רעטאפ רעד

 םיטרפ יד ןיא דיז ןריסערעטניא וצ טייצ ןייק טאהעג טשינ

 ןבילקעגסיוא זיא שטשאמאז .גנויצרעד־לוש רעזדנוא ןופ

 רעביהש ןסיורג םעד דניירפ ןייז ןופ הצע רעד טיול ןראוועג

 רעבא .טמאטשעג טראד ןופ טאה רעכלעוו ׳ץרפ שובייל קחצי

 .רעטומ יד טרידיצעד קידנעטש טאה םיגינע עקיזאד יד ןיא

 ןעוועג זיא׳ס לייוו ,םעד בילוצ קסוטלופ ןבילקעגסיוא טאה יז

 ,וואקאמ טאטשמייה ריא וצ טנעאנ ןוא עשראוו וצ רעטנענ

 ןיימ ןעוועג זיא קסוטלופ ןיא עיצקעטארפ־טפיוה ןיימ רעבא

 ־עקשיל ראטקעפסניא םענופ גנילביל רעד ,קירנעה רעדורב

 ־מיג רעקיטראד רעד טימ טקאטנאק ןרעדנא םוש ןייק .שטיוו

 ןיוש זיא עקאט רעטאפ ר עד .טאהעג טשינ רימ ןבאה עיזאנ

 טפראדעג טאה ןוא טייקכעלנעזרעפ עשידיי א ןעוועג ןאד

 ־רעביא לכ־םדוק ןוא דניירפ ןוא עטנאקאב קסוטלופ ןיא ןבאה

 ןאד ןענעז קסוטלופ ןיא ןדיי יד רעבא ,םרעזעל ענעבעגעג

 ךרוד .ןסקאדאטרא תא םידיסח ןופ טפיוהרעביא ןענאטשאב

 באה קסוטלופ ןיא ךיז ןטלאהפיוא ןיימ ןופ טייצ רעצנאג רעד

 רעשידיי רעקיטרא ןא ןופ רבח ןייא ןייק טאהעג טשינ ךיא

 רעליש עשידיי עלא .שטיוואנע ןופ ןיז יד ןופ תח החפשמ

 טניווועג ןבאה עלא טעמכ ןוא ענעראפעגוצ ןעוועג ןענעז

 זיא רעכלעוו ,שטיוואנע לאקזחי רעה ןופ עיצנאטס רעד ףיוא

 קיטייצכיילג ןוא לוש־גנאפנא רעשידיי א ןופ רערעל א ןעוועג

 .הליהק רעד ןופ ראטערקעס םענופ טמא םעד טריפעגסיוא

 ןדיי ןופ דניירפ א ןעוועג זיא שטיוועקשיל ראטקעפסניא רעד

 עיצנאטס עכעלגע ןא .טציטשעג דעייז ןשטיוואנע טאה ןוא

 בר רעד טאהעג דיוא טאה ,םראפ רערענעלק א ןיא רעבא

 .םאהעב

 ךיז ןקנעדעג ללכ ךרדב ,ןזירפאק ענייז טאה ןורכז רעד

 ,עמענעגנא יוו ןבעל תפ ןטנעמאמ עקידנסירדראפ רעסעב

 ־עצ טשינ ןייא ןעוועג ןענעז ןראי רעקסוטלופ עניימ רעבא
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 וואלאקאס ןאיראלפ

 ,ןלאפראפ עשירעלגניי עכעליירפ טימ לופ ,עילידיא עטרעטש

 .טנעמיטנעס ןקיצראה טימ טפא ןאמרעד׳כ עכלעוו

* 

 ןייק טריפעגקעווא דימ ןבאה רעדורב ןוא רעטומ יד

 זיא ןעמ .עזייר יד קידעבעל יוו טקנופ קנעדעג׳כ .קסוטלופ

 טראד ןופ ןוא קסלעשאנ ןייק ןאב־ןיילק רעד טימ ןראפעג

 דימ טאה עטעראק יד .קסוטלופ ןייק עטעראק־טסאפ א טימ

 ףיוא ןאיליטשטאפ רעגנוי רעד טרפב ןוא ,טרינאפמיא רעייז

 יוזא טאה רע ןבלעוו ןיא ,רעטיימורט ןטימ עינלעק רעד

 יד טימ ןרירוקנאק טנעקעג טאה רע זא ,ןזאלבעג קיטכעמ

 .גאט־טסבראה רעכעלרעה א ןעוועג זיא םע .וחירי ןופ תורפוש

 ׳עיינ יד ןופ ןגיוא עניימ ןקיטעזנא טבעקעג טשינ באה׳כ

 ןיימ ןעוועג זיא םע לייוו ,ןטנגעג רימ ראפ עטנאקאבמוא

 טשינ אמתסמ טגיל קסוטלופ שטאכ .עזייר עטייוו עטשרע

 ןאד ןעמ זיא ,עשראוו ןופ רעטעמאליק 60—50 יוו רעטייוו

 רימ .עקירעמא ןייק עפארייא ןופ טנייה יוו רעגנעל ןראפעג

 ןגיטשעגפא ןוא גגורעמרעד רעד תעשב ןעמוקעגנא ןענעז

 .עיצנאטס יד ןענופעג דיז טאה םע ווו ׳קראמ ןיא זיוה א ייב

 ןוא לטעטש א ןיא ןעוועג טשינ ךיא ןיב רעירפ לאמנייק

 רעד ןוא םעדייבעג ׳ןשטנעמ :טריסערעטניא דימ טאה ץלא

 טעמכ ,עלעקנוט ענייז טימ םורא טלגניר םאוו ׳וועראנ דייט

 עגר רעטשרע רעד ןיא רעבא .טאטש יד ןגייווצפא עצראווש

 ־שאב עכיוה יד קורדנייא ןטסערג םעד דימ ףיוא טכאמעג טאה

 רעטבפאוואב א יוו יוזא ןענאטשעג זיא סאוו ,קראמ ןטימ ןיא עט

 .אנוש םעד ןגעק גנאגניירא םעד טצישאב סאוו רעטכעוו

 ־ראפ זיא טרעדנוהראי ןט־19 ביוהנא ןיא זא טסווועג באה׳כ

 ןאעלאפאנ ווו ,טכאלש עסיורג א קסוטלופ רעביא ןעמוקעג

 ןיא טריפעגניירא דימ טאה םאד .ןסור יד ןגאלשעצ טאה

 ןאעלאפאנ לייוו ,טאטש אזא ןיא ןענרעל לעוו דיא זא ,ץלאטש

 .ןראי־רעדניק עניימ ןופ דלעה רעד ןעוועג זיא

 שטשאמאז ןייז טאוו ,רעדורב ןיימ טימ טציירעג דיז באה׳כ

 זיולב ראנ ,טכאלש רעסיורג אזא טימ ןעמיראב טשינ ךיז ןעק

 גנוקידייטראפ רעשידלעה רעד ןוא גנורעגאלאב רעד טימ

 קעווא רימ ןענעז ןעמוקנא ןכאנ סנגראמוצ .ןדעווש יד ןגעק

 רעד ןוא טיירגעגוצ טוג ןעוועג ןיב׳כ .עיזאנמיג רעד ןיא

 ןעוועג םרוג טשינ רימ טאה סאלק רעטירד רעד ןיא ןעמאזקע

 באה םארגארפ־לוש םענופ ןטסעבמא .ןטייקירעווש םוש ןייק

 באה׳כ ןעוו ׳טא ןוא .עיפארגאעג ןוא ןייטאל טנעקעג דיא

 ־םימ עקיסאפש א ןעמוקעגראפ זיא עיפארגאעג ןבעגעגפא

 ןגעוו טגערפעגסיוא דימ טאה רערעל רעד .שינעדנעטשראפ

 ןבייט ,טעטש ןגעוו ןגארפ עלא ףיוא .עניכ ןופ ןטייהלצגייא

 רע ןעוו רעבא .דנעג ןוא לענש טרעפטנעעג דיא באה וו״אא

 ןפיוא רימ זיא ׳עניכ ןיא טניווו םע רעוו טגערפעג ךימ טאה

 סייוו ךיא זא דשוח דימ זיא רע זא ,ןעמוקעג טשינ קנאדעג

 קידנענאמרעד .רעזעניכ יד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו טשינ

 טימ ןבעגעגנא זיא וואנרימס ןופ ךובנרעל םעניא זא ׳דיז

 ,רעדנעלגנע טראד ןעניווו רעזעניכ רעסיוא זא ,קורד םעניילק

 רערעל רעד .טנכערעגסיוא עלא ייז ךיא באה ׳א״א ןזיוצנארפ

 :רעדיוו ךיא ןוא עגארפ ןייז טרזחעגרעביא לאמא דאנ טאה

 טאה רערעל רעד .וו״אא רענאקירעמא ,ןזיוצנארפ ׳רעדנעלגנע

 סיורא ךעלדנע ןיוש גאז :רימ ףיוא ןעיירש וצ ןביוהעגנא

 ןעוו ןוא .עבלעז םאד רדסכ ךיא ןוא !עניכ ןיא טניווו רעוו

 טמיורעגניירא םיא טאה רעכלעוו ׳ראטקעפסניא רעד טשינ

 טלאוו ,רעדנעלסיוא ןעניז ןיא אמתסמ באה דיא זא ,רעיוא ןיא

 ונ" .עיפארגאעג רעטבילעג יוזא ןיימ ןופ ןטינשעג ךימ רע

 רע זיא ןעוועג ןוא — טרעלקרעד רע טאה — ״אשאראכ

 .יירד א רימ טלעטשעגקעווא ןוא — ןעקנורטעגרעטנוא קראטש

 רעטעפש רימ ראפ זיא טנעדיצניא רעניילק רעקיזאד רעד

 ןוא תובושת ןיא קיסיילפ ןייז וצ טשינ ,גנונעראוו א ןעוועג

 טשינ טגערפ ןעמ ןעוו ןסיוו ןצנאג ןטימ ךיז ןעמיראב טשינ

 •םעד ןגעוו

¥ 
 טריפארגאטאפ ךיז רימ ןבאה ןעמאזקע םענעגנולעג ןכאנ

 .אקסוועשקאז אנינאי יורפ ייב — דיא ןוא רעדורב רעד —

 ענעי ןופ קנעדנא םערעייט א יוו פא ךיא טיה עיפארגאטאפ יד

 ,םירבח יד ןשיווצ שזיטסערפ ןיימ ןביוהעג טאה יז .ןטייצ

 טלעטשעגסיוא ןעוועג יז זיא ראי עבעלטע ןופ ךשמ ןיא לייוו

 ־אטאפ םענופ רעטצנעפיוש םעניא סאטאפ ערעדנא ןשיווצ

 ןיא קידנעייג .םאג רענשטילבופ רעד ףיוא טלאטשנא ןשיפארג

 ןוא ךיז ןקוקאב וצ טייקכעלגעמ א טאהעג ךיא באה ,לוש רעד

 יד ןופ ךשמ ןיא סופורטופא ןקירעינציירד ןיימ ,רעדורב םעד

 ,רעטומ יד לייוו ,קסוטלופ ןייק ןעמוקנא ןיימ ןופ געט עטשרע

 ןייק טימ טשינ ןראפעגקעווא וליפא זיא ,םייה א ךיז קידנלייא

 הלגע־לעב ןשידיי א טימ ראנ ,ןאב רעד טימ ןוא ןגאווטייר

 .עשראוו ןייק טקעריד

 רימ ןבאה ׳ןביוהעגנא טשינ דאנ דיז ןבאה םידומיל יד

 טאטש רעד רעביא רעדורב ןטימ טיירדעגמורא רעבירעד דיז

 יד ןוא ךייט םעד ץוח א .טנגעג רעקימורא רעד ןיא ןוא

 סעיצקארטא םוש ןייק טאהעג טשינ קסוטלופ טאה סנטראג

 ךימ ןבאה רעלעמקנעד עשיראטסיה יד .טנגוי רעד ראפ

 ןעמ ווו ,םעלעטשקראמ יד רעמ ליפ .טריסערעטניא קינייוו

 טימ םענעשעק יד ןליפנא ןשארג ראפ א ראפ טנעקעג טאה

 ןבאה רימ .םעקרעגנעוו־ןעמיולפ ןוא םענראב־ןייוו עקיטפאז

 ןופ ןעמושז םעד ןשיווצ זארגנטראג ןפיוא ןגילעגסיוא ךיז
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 קסוטלופ ןופ תונורבז

 העמייב עטגייווצעצ יד רעטנוא רעדא ,ןגילפ ןוא ןראמאק

 יוו ערענעש ,םענאטשאק ןלאפעגפארא ןענעז סע עכלעוו ןופ

 עכלעזא טאהעג ןבאה רימ .עשראוו ןיא ןטראג ןשיסקאז ןיא

 םאד גונעג ןעוועג טשינ זדנוא זיא םע זא ,ןטיטעפא עשיפלעוו

 ךימ טאה טנווא ןא םענייא ןיא ןוא עיצנאטס רעד ףיוא ןסע

 א ןיא ריט רעקיטייז א ךרוד טריפעגניירא רעדורב רעד

 ןבאה רימ .עיצאלאק־באגוצ א טעוועדנופעג ןוא ןאראטסער

 .ריב טימ קידנקנורטראפ ׳ןקיטשפיב עקיזיר ייווצ ןסעגעגפיוא

 עקיזאד יד ןוא םראפינוא־לוש ןיא ןעוועג טשינ דאנ ןיב׳כ

 קנעדעג טנייה זיב .זאלפארטש רעבירא רימ זיא גנומענרעטנוא

 .ךעלעביצ יד טימ קיטשפיב ןקיזאד םענופ םעט םעד ךיא

 רבחמ רעד ׳יקצילאמאג ראטקיוו טעאפ רעטמיראב רעד

 ־עטיל רעשיליופ רעד ןיא רעדיל עטסנעש יד ןופ םענייא ןופ

 קסוטלופ ןיא רעליש א ןעוועג זיא ,"םימחר אלמ לא" :רוטאר

 םענופ תונורכז" :ךוב קידנרעביוצאב ןייז הימ ראפ ראי 40

 תורוד עכעלטע ךרוד ןראוועג טנעיילעג זיא "רידבומ ןעיולב

 .טנגוי רעד ןופ רוטקעל עטבילאב יד ץלא ךאב זיא ןוא

 רעקסוטלופ יד .ןטייצ ערעדנא ןעוועג ןענעז םאד רעבא

 ךיא באה ךאד .טריציפיסור ןעוועג טשיג ךאב זיא עיזאנמיג

 תפ ,ןטנגעג יד ןופ ,טאטש רעד ןופ ןעגנוביירשאב יד ןיא

 ןופ ןעגנולייווראפ ,עיזאנמיג רעטלא רעד ןופ ,ןפיט־ןשטנעמ

 ךיז ןבאה עכלעוו ,םיטרפ ךס א ריא ןיא ןענופעג רעליש יד

 .ןורכז ןיא טלעטשעג עקידעבעל יוו רימ

 ,םעכריק עבלעז יד ,לגרעב ןפיוא םאלש רעבלעז רעד

 סנטראג עבלעז יד ,קראמ ןפיוא זיוהטאר רעד ,םרעטסיולק

 ווו ,ןטיילק ןוא סעקזייה עטרעקיוהעגגייא עניילק טימ ןסאג ןוא

 ־•אפש עבלעז יד ׳גנורעקלעפאב עשידיי יד טניווועג טאה םע

 ןוא־ןגראמ עבלעז יד ,ךייט םייב ןעגנולייווראפ ןוא ןריצ

 טפיוקעג טאה ןעמ סאוו ,ךעלעגייב עבלעז יד ׳ןעלפענ־טנווא

 ־ראפ טאה םאוו ,שיפ ןופ עפש יד ןוא סענידיי־קראמ יד ייב

 .געט־קראמ עקידגאטיידפ יד טציילפ

 יד ןטייצ עגיימ ןיא ךיוא ןענעז ׳לאמא יוו יוזא טקנופ

 ־דגאל ןופ ׳סרעציזאב־דרע ןופ ןיז ןעוועג רעליש טייהרעמ

 ,ןאד יוו יוזא .עטכאלש רעקירעדינ רעד ןופ רעדא ןראדנערא

 םאלק ןייא ןיא ראי עכעלטע וצ ןסעזעג ייז ןופ לייט א ןענעז

 יד רעטנוא ןעגנוי ןעוועג סאד ןענעז רעטרעפ רעד ויא ןוא

 ןיא רעבא .ןטעראגיס טרעכיירעג ןבאה עבלעוו ,סעצנאוו

 ןיא עווקרעצ ןייק ןעבופעג טשינ ךיז טאה ןטייצ םיקצילומאג

 ךאוו עדעי ןעמוקעגראפ זיא׳ס רעכלעוו רעטנוא ,טאטש ןטימ

 ־קעלא םעד ,ןאזינראג ןקיטרא םענופ דאראפ רעשירעטילימ א

 .ןאיזיוויד־עירעליטרא רעד ןוא קלאפ־עירעטנאפניא ןיקסלאפאס

 ־געעג טשינ טייצ רעגנאל א ץפ ךשמ ןיא טאה קסוטלופ

 ־ןאב רעד ןופ טייוו ,טייז א ייב קידגגיל .ןעזסיוא ריא טרעד

 ןיא ךיז ןענופעג טרעיינ ,טליקווטנא טשינ ךיז יז טאה ,עגיל

 עטסקיטכיוו יד ןופ עגייא ןעוועג יז זיא רעבא לאמא .הדירי א

 ביוהגא ןיא טעדנירגעג .עשוואזאמ ןיא טעטש עטסנעש ןוא

 ןצישאב ןופ םעיצקנופ יד טליפעגסיוא יז טאה ,ה״י ןט13 ןופ

 יד ןופ ןלאפנא יד קידנסיוטשפא ,ןצעגערג עשיליופ יד

 ןטוסייק ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא ןבאה עכלעוו ,רעניווטיל

 םולש םעד טכארבעג •טאטש יד טייצ עצרוק א ףיוא ןעמונראפ

 ןיא (גגוקינייאראפ) עיגוא עשיווטיל־שיליופ יד טשרע טאה

 ןעגנאגרעד ןוא טיובעגרעדנאנאפ ךיז טאה טאטש יד ׳1569 ראי

 עטסקיטכיוו יד ןופ עגייא ןראוועג זיא יז זא ,יולבפיוא אזא וצ

 ןשיטרוזעי םעגיא .ןסיוו ןוא רוטלוק רעשיליופ רעד ןופ סרעטנעצ

 ,1696 ראי ןיא טנערבעגפא ןראוועג זיא רעכלעוו ,םויגעלאק

 ןעוועג אד זיא םע .רעליש טגזיוט םורא ןענופעג ךיז ןבאה

 רעד ןופ רבחמ רעד ,קעיווו חלג רעטמיראב רעד רערעל

 רעבלעוו ׳שיליופ ןיא לביב רעד ןופ גנוצעזרעביא רעשיסאלק

 קיטפאהרעיוד ןעוועג ןוא ךארפש עשיליופ יד טרעכייראב טאה

 רעד טריגעלערפ אד טאה םע .טרעדנוהראי ןצנאג ןופ ךשמ ןיא

 ,אגראקס רטאיפ חלג רעד ׳רעקידערפ רעשיליופ רעטסערג

 ־רעיבראס יעיצאמ טעאפ רעטנכייצעגסיוא רעד ךיז טגרעלעג

 סעקיריל עזעיגילער עשינייטאל ענייז ךרוד טאה רעכלעוו ,יקס

 ןפורעג םיא טאה ןעמ .עפארייא ברעמ ןוא םור טרעבארעד

 .סויצאראה רעשיליופ רעד

* 
 ־עדעג רעקסוטלופ עגיימ ןפורגא טנעקעג טשינ טלאוו׳כ

 ־ינוא עקיזאד יד ."לרידנומ ןעיולב םענופ תונורכז" ןשינעכ

 רעמ .געט עכעלרעייפ יד ןיא ןגארטעג זיולב רימ ןבאה ןעמראפ

 רעיורג רעד ןופ תונורכז" ןעוועג טלאוו לטיט רעטסאפעגוצ א

 ןעוועג זיא עקאט גנודיילק עבעלגעט־גאט רעזדנוא ."עזולב

 ,רענלאק א טימ ןוא טנראפ ןופ ןעלצנור טימ עזולב עיורג א

 םייוו׳כ .פענק ענרעבליז ייווצ טימ טייז רעד תפ ןטכאמראפ א

 ־גייא זיא דניז עכלעוו ראפ ןוא לעפאב םנעמעוו בילוצ טשינ

 רעקיזאד רעד רעליש רעקסוטלופ יד ןשיווצ האוועג טריפעג

 ןופ טדיישעגרעטנוא זדנוא טאה םאוו ,םראפיגוא רעשיסור

 םאד טאה ןטסייממא .ןליופ־ןיורק ןיא ןטסיזאנמיג ערעדנא

 ,שטיוועקשיל ראטקעפסניא ןלארעביל םעד ןסארדראפ אמתסמ

 רעטעפש םיא באה ךיא .ןטוג םוצ קידנעטש ןאמרעד׳כ ןכלעוו

 רעד ךאנ זא ,טרעהעג רעבא ,ןעזעג טשיג לאמנייק ןיוש

 הנותח ,ןליופ ןיא ןבילבעג רע זיא המחלמ־טלעוו רעטשרע

 עטצעל ענייז טכארבראפ ןוא ןירערעל רעשידיי א טימ טאהעג

 רעשיליופ רעד ןופ עיסנעפ א קידנעמוקאב ,קצאווטא ןיא האי

 ןופ רעליש ןייז טכיירגרעד םיא ראפ טאה םע םאוו ׳גנוריגער
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 וואלאקאס ןאיראלפ

 רענייא ׳יקסניוורעשט רימאמאלס ,עיזאנמיג רעקסוטלופ רעד

 .ןראטסינימ־םגנודליב עשיליופ עטסעב יד ןופ

 רעייז ןעוועג שטיוועקשיל זיא םזילארעביל ןצנאג ןייז ייב

 ןכעלרעסיוא םעד ןגעמ טלדנאהעג ךיז טאה םע ביוא גנערטש

 טאה רע ןעוו .רעליש יד ןופ ךיז ןריפפיוא םעד ןוא ןעזסיוא

 ,לעניש ןטנפעעצ א טימ סאג רעד ףוא דימלת א ןפארטעג

 ףיוא (רעצראק)"עזאק" רעד ןיא טכאמראפ דיילג םיא רע טאה

 ־ראפ ןייק טשינ ןעוועג םיא ייב ןענעז םע לפיוו העש ליפיוזא

 באה׳כ .רימ טימ ןפארטעג םע טאה לאמנייא .פעבק עטכאמ

 ךיא באה טסארפ רעד ץארט ןוא שטילג רעד ףיוא טלייאעג ךיז

 .פענק סקעז טימ לעניש םעד דיז ףיוא ןפראמראפ טאהעג ראו

 ןפיול ןסייהעג ןוא טלדיזעגפא ךימ טאה ראטקעפסניא רעד

 ךאב .העש םקעז ףיוא (סאלק עטכאמראפ א) רעצראק ןיא

 דנאב א טימ רימ וצ ןעמוקעג רע זיא רעבא טייצ רעצרוק א

 רעד ןיא ןייז לעוו ךיא זא ,טרעלקרעד ןוא עיזעאפ רעשיסור

 ־נסיוא ףיוא ןענרעלסיוא דיז לעוו ךיא זיב גנאל יוזא "עזאק"

 טנרעלעג טשינ יז ןבאה רימ םאוו ,ןעניקשופ ןופ דיל א קינייוו

 עטכייל ןייק ןעוועג טשינ ללכב זיא סאוו ןוא עיזאנמיג רעד ןיא

 טפאלקעגנא ךיא באה העש עבלאה א דאנ .עצרוק ןייק ןוא

 "ראשטנא" טכידעג ענייש םאד טריטיצער ןוא טעניבאק ןייז ןיא

 ־קעפסניא רעד .ץנעדנעט רערענאיצולאווער רעלעטבוס א טימ

 ךיז טאה םיא ייב טכיזעג םאד ,ןדירפוצ ןעוועג זיא ראט

 םעד ייטשראפ דיא יצ טגערפעג טאה רע ןוא טכיילעגסיוא

 טשינ טוג יוזא םאד םיא באה׳כ .דיל םענופ קנאדעגטפיוה

 — טגאזעג רע טאה — "אנסארקערפ" .ןרעלקפיוא טנעקעג

 ןוא ךייטשראפ טוג םע וטסעוו ,ןסקאמרעטנוא טסעוו וד ןעמ"

 .עזאק רעד ןופ טזאלעגסיורא דימ

 עקיצניוו ערעזדנוא ןופ ענייא ןעוועג זיא טשטילג יד

 ,ןעגנולייווראפ ערעכיז יד וצ טרעהעג טשינ רעבא ,ןטראפס

 םע ןוא ,וועראנ רעד ףיוא שטשילגעג דיז ןבאה רימ ליימ

 יד זא ,ןטייצ םיקצילומאג ראפ יוו ,ןלאפ ןעמוקעגראפ ןענעז

 *רעד ןוא ךורברעביא זייא ןא ןיא ןלאפעגניירא ןענעז ךעלגניי

 ןוא טלפישעג ליפ ךיז רימ ןבאה טייצרעמוז .ןראוועג ןעקנורר

 טאז רעד רעביא טצונעגסיוא ץא שיפ ןעגנאפעג ,טרעדורעג

 רעקסוטלופ יד ןיא ןענעז ןטייצ ענעי ןיא ליימ ,דאב־ךייט יד

 ללכב ןוא ןשוט ןייק ןוא םענאוו ןייק ןעוועג טשינ רעזייה

 ךס א ןבאה טנאקעג ןעגנוגנידאב עשיגעיגיה יד וצ ןעמ טאה

 ךיא ןוא וועראנ םעד ןופ ןעקנורטעג ןעמ טאה רעסאוו .ןשטנמו

 עקיטכעמ יד טימ רעגערט רעסאוו םעד חספ טוג קנעדעג

 רעסאוו טגראזראפ טאה עכלעוו ,דראב רעלעג ןוא ןעלסקא

 .עיצנאטס רעד ףוא םרעמע טימ

 עיצנאטס רעד ףיוא ןבאה ,טנאמרעד ןיוש באה ךיא יוו

 ןטנגעג ענעדישראפ ןופ דעלגניי טריטראווק שטיוואנע דעה ןופ

 ,טנרעלעג טוג ךיז ןבאה עלא .עניארקוא ןוא עטיל ׳ןליופ ןופ

 .םעיצקעל יד טכאמעג ןבאה ייז ןעוו טשינ קנעדעג דיא שטאכ

 זיא גאט ייב ,טלופעגרעביא רדסכ ןעוועג זיא עיצנאטס יד

 רימ ליימ ,שער ןוא גנוגעוואב עקידנעטש א ןעוועג טראד

 ןעוועג ןענעז םע .רעמיצ א ןיא ריפ־יירד וצ ןענופעג ךיז ןבאה

 ןבאה ןטנווא יד ןיא ,םירוחב עשילאקיזומ דס א זדנוא ןשיווצ

 רעד ןעמוק טגעלפ טפא ןוא ןעגנאזעג עלאראכ ןגארטעג דיז

 טנרעלעג זדנוא ןופ עקינייא טאה רעכלעוו ׳עקבייל רעטלא

 רפאפ רעייז ,רעלדיפ רעטמיראב א ןעוועג רע זיא לאמא .לדיפ

 טשינ ךימ טריפראפ ןורכז ןיימ ביוא ןוא ׳טאטש רעד ןיא רעל

 .(לדיפ) עצפישזקס ןסייהעג רע טאה

 טימ ןידנאלב רעראד ,רעכיוה א ,שטיוואנע לאקזחי רעה

 ,החפשמ רעסיורג א טימ ןקנאשאב ,ןלירב ןוא לדרעב־עזאק א

 קידנדניבראפ ,גנוטלאהסיוא רעייז ףיוא טעבראעג דעווש טאה

 ־סגנאפנא ןא ןריפ ןטימ עיזאנמיג רעד ןיא גנוקיטפעשאב ןייז

 רעדלימ ןוא רעליטש א ,שטיוואנע .רעדניק עשידיי ראפ לוש

 ןוא סרעיצרעד עגנערטש יד וצ טרעהעג טשינ טאה ,שטנעמ

 ןיא ןשימוצניירא ךיז טייצ ןייק טאהעג טשינ ללכב טאה

 ןזימאב טראוורעדמוא דיז ןבאה לאמלייט .םינינע ערעזדנוא

 ,עיזאנמיג רעד ןופ םרערעל ערעזדנוא עיצנאטס רעד ףיוא

 ןרילארטנאק וצ ייר רעד טיול טמיטשאב ןעוועג ןענעז עכלעוו

 רימ יצ ,לוש רעד רעסיוא טייצ יד רימ ןעגנערבראפ יוזא יוו

 רעביא םודא טשינ ךיז ןפעלש ןוא סעיצקעל יד וצ ןטיירג

 רעכיב עקיסאפמוא ןייק טשינ ןענעייל דימ יצ ׳טאטש רעד

 וצ קעווצ םעד טאהעג דיוא ןבאה ןטיזיוו עקיזאד יד .ל״גדא

 ־עטיל עלאגעלטשינ ןוא ןזיירק־רעליש עטריריפסנאק ןקעדטנא

 ־לוזער ןייק טאהעג טשינ לאמנייק רעבא ןבאה ייז .רוטאר

 ־ביירא ןעמ ןטלעז סרערעל יד ןבאה ללכ ־הדב לימו ,ןטאט

 יד קשח ןא טליפעגסיוא ץא םרעפוק ערעזדנוא ןיא טקוקעג

 ןבאה ייז וליפא ןעמ ןוא .עבאגפיוא ייז ראפ עמענעגנאמוא

 לטכאש א ,לכיב לאגעלמוצ ןא ףיוא ןפארטעגנא קילעפוצ

 ־ראפ ייז ןגעלפ ,ןכאז ענעטאבראפ ערעדנא רעדא ןסאריפאפ

 עקיזאד יד ןבאה יצ טשינ קנעדעג ךיא ןוא ןגיוא יד ןכאמ

 םע ןוא .ןגלאפ טשינ ערעסאוו זדנוא ראפ טאהעג סעיזיווער

 טייצ רעזדנוא טגנערבראפ ןבאה רימ זא ןגאז וצ רעווש זיא

 זדנוא זיא ךעליירפ ןוא יירפ .ןפיוא ןעמאזבראהעג א ףיוא

 ןכאנ ךיז טגעלפ רענייא טשינ .עיצנאטס רעד ףיוא ןעוועג

 ןבאה רימ ,טאטש ןיא עטנאקאב וצ ןענעבנגסיורא טיורב־טנווא

 ןראוועג זיא׳ס ןוא ןעגגולייווראפ ענעדישראפ טנדראעגנייא

 דימ ןגעלפ גאטנוז ףיוא חבש ןופ זא עיצידארט א זדנוא ייב

 שיט ןפיוא ךיז טאה ,ךיז טייטשראפ ,טלעג .ןטראק ןיא ןליפש
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 קסוטלופ ןופ תונורכז

 ־סיורא טאה סרעליפש יד ןופ דעדעי רעדא ,ןענופעג טשינ

 ךעלטעצ ןופ םראפ רעד ןיא "עטולאוו" ענעגייא ןייז טזאלעג

 רעייז ןופ גנונעכייצאב רעד טימ ןוא טפירשרעטגוא ןא טימ

 *אב ךעלטנרא ןרעוו ןגעלפ תובוח־ןטראק עקיזאד יד •טרעוו

 רעכיירלאפנייא ןא .םייה רעד ןופ טלעג ןעמוקאב ןכאב טלאצ

 ןופ רענייא ןעוועג זיא םעזערפמיא יד ןופ ראטאזינאגרא

 רעקידרעטעפש א ,עיצנאטס רעד ףיוא םירבח ערעזדנוא

 .קנאב א ןופ ראטקעריד

 זיא טאוו זיוה א ןיא ןענופעג ךיז טאה עיצנאטס רעזדנוא

 טאה טאוו ,םנגאווטייר ןופ עזימער א טימ תונכשב ןעוועג

 זיא רעמיטנגייא ריא .ןטנאשזיליד־טשטאפ יד טימ טרירוקנאק

 ,טור א ,וועיארטימ ,רבח רעזדנוא ןופ רעטאפ רעד ןעוועג

 *רעטילימ ןקידנעראפ ןכאנ ןליופ ןיא טצעזאב דיז טאה רעכלעוו

 ךיז ןבאה םע ווו ,ףדה ןסיורג ןטימ זיוה ןייז ןיא .טסניד

 טביווועג ־ץוא טאה סעינוואזאוו יד ןוא ןלאטש יד ןענופעג

 טאהעג ביל טאה רעכלעוו ,וואבארכ ריציפא עירעלאוואק רעד

 טשינ .ןטייר םוצ ןדערוצ זדנוא טגעלפ ןוא טנגוי־לוש יד

 ~פיורא ידכ טייהנגעלעג יד טצונעגטיוא טאה זדנוא ןופ רענייא

 רעד ץפ ףיוה ןרעביא ןטיירמורא ןוא דרעפ א ףיוא דיז ןצעז

 ןעמ טאה סאג רעד ףיוא םעד טימ ךיז ןזייוואב לייוו ,עזימער

 יד ןפאשעג ךיז טאה םעד ןופ זא ׳ךעלגעמ .טראטעג טשינ

 א ראפ טרעהעג טשרע באה׳כ רעכלעוו ןגעוו ׳השעמ־עבאב

 עשידיי טימ ךוסכס א טאהעג באה ךיא זא ,קירוצ טייצ רעצרוק

 ןבאה ייז ןעוו ׳דלאוועג א ןביוהעגפיוא ןבאה עכלעוו ,ךעלגניי

 תבש םוא ןטייר ,וואלאקאט םוחנ ןופ ןוז םעד ,ךימ ןעזרעד

 טאה לאפ רעכעלנע םוש ןייק .טאטש רעד ךרוד דרעפ א ףיוא

 .ךעלגעממוא ןעוועג סאד זיא ללכב ןוא טרא ץיק טאהעג טשינ

 וועיארטימ ןופ דרעפ עטוג יד קידעבעל יוו קנעדעג ךיא רעבא

 ןעוועג זיא םע .טייהנגעלעג רעדנא ןא ראג טימ תוכייש ןיא

 ךיא ןוא ןעירעפ־רעמוז יד ןביוהעגנא ךיז ןבאה טע ,גנילירפ

 ־ירפ א םענייא ןיא ,טא ןוא .עשראוו ץיק טיירגעג ךיז באה

 עיצנאטס רעד ףיוא ןזיוואב טראוורעדמוא ךיז טאה ןגראמ

 טאה — ״רעטעפש ןראפ וטטעוו עשראוו ןייק״ .רעטומ ןיימ

 וצ ,וואקאמ ןייק ךיד ךיא םענ טציא" — טרעלקרעד רימ יז

 לייוו ,ןגאוו א ןעמוקאב לענש ןפראד רימ רעבא ,ןעבאב רעד

 ךיא באה — ךגאוו א טאוו וצ״ .טייצ ךס ןייק טשינ באה ךיא

 וועיארטימ רעה" — ןיבמ א ןופ הוואג רעד טימ טרעפטנעעג

 וצ ןפאלעגוצ ןיב׳כ .ךאטעאפ א ןעגנידראפ ףכית זדנוא טעוו

 זדנוא וצ ןראפראפ זיא םורא עלידו א ןיא ןוא עזימער רעד

 ןענעז רימ .וועיארטימ ןופ םנגאווטייר עטטעב יד ןופ רענייא

 ןיימ ןופ טאטש־ןריובעג רעד וצ פאלאג ןלענש א טימ קעווא

 .רעטומ

•¥- 

 .גולפ&יוא ןקיזאד םעד ןסעגראפ טשינ לאמנייק לעוו׳כ

 *ליטש רעד ןופ טנאזיראה רעטייוו רעד ,למיה רעיולב רעד

 ענירג ןוא רעדלעוו ׳רעדלעפ ׳ןיילפ רעשוואזאמ רעטעילאווכעצ

 *עמעש ךעלכייט ןוא ןכייט ,יפ ךיז ןקידנעשאפ טימ םעקנאל

 ,רעכעד ענעיורטש טימ רעפרעד עמערא ,ןוז ןיא עקידנריר

 עכלעוו רעביא ׳עשידיי קידנעטשלופ טעמכ ,ךעלטעטש עניילק

 טייז־ייב סעמשטערק ,םמערוט־רעטסידלק ןביוהעג ךיז ןבאה טע

 םנקלאוו ןוא םענויד עקידמאז ,ןלימטניוו ןוא ןגעוו יד ןופ

 ןח ןרעדנוזאב ןופ רעבא ענאטאנאמ עצנאג יד טא — ביוטש

 ןייק קטוטלופ ןופ טקארט ןטייז עדייב יד ןופ עמאראנאפ

 .ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ףיט ךיז טאה ,וואקאמ

 טאה ,לארשי ןיא קירוצ ראי ייווצ טימ ןעוועג ןיב׳כ ןעוו

 לארשי ןייק ןעוועג הלוע זיא רעכלעוו ,לאגעט השמ ןיזוק ןיימ

 ־הוקמ לושדאחגא רעד ןופ טנעירוטיבא ןא ,קירוצ ראי 40 טימ

 םיצולח ליפ יד ןופ רענייא ןוא רעירארגא ןא טנייה ,לארשי

 טימ ,םנדאב עזאלרעטאוו ףיוא ףמאק ןרעווש ץא ןגנאל ןופ

 עפש רעייז טאוו ׳עיוואזאמ ןופ ןכייט יד טנאמרעד טעטעיפ

 .טייהדניק רעד ןופ ךאנ טקנעדעג רע טאה

 ןיא טבעלעג ןבאה דרע רעשוואזאמ רעקיזאד רעד ףיוא

 ןופ ,ןרעטלע עניימ ןופ תורוד רעטרעדנוה־ראי ץפ ךשמ

 וועראנ רעד ייב דצ־םרעטומ ןופ ,לסייוו רעד ייב טייז־םרעטאפ

 רימ ווו ,לטעטש ץיק ןעוועג טשינ טראד זיא םע .ץישזא ןוא

 .םיבורק ןייק טאהעג טשינ ןבאה

 םעד .וואקאמ ןיא ךוזאב רעטייווצ ןיימ ןעוועג זיא םאד

 .ץרוק ראג טרעיודעג טאה רע ׳ןקגעדעג טשינ ךיא ןעק ןטשרע

 טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג ךיא ןיב ,וואקאמ ןיא ׳טראד לייוו

 עמאמ ןיימ ןעוו ,ןכאוו עכעלטע ןעוועג טלא זיולב ןיב׳כ ןוא

 ךרוד יצ ,קסוטלופ ךרוד יצ .עשראוו ןייק טכארבעג ךימ טאה

 רעד ןיא רעבא .טשינ ךיא םידו טרפ םעד ,געוו רעדנא ןא

 *םיונוצ יוזא וואקאמ ךיז טאה החפשמ ןיימ ןופ עטכישעג

 ךיוא ןעמדיוו ןינע םוצ ןייז טעוו׳ט זא ,קטוטלופ טימ טפונקעג

 רעד וצ חעקמוא ךיז לעוו ךיא רעדייא ,תונורבז לטניב א םיא

 .גנולייצרעד רעקסוטלופ

 לאמנייא טשינ ךיז ןבאה רעטומ יד ןוא רעטאפ רעד

 ־רעד זידונטייצ טאה רעטאפ רעד •קסוטלופ ןיא טלעטשעגפא

 ןעק ךיא רעבא ,דניירפ ענייז ,ןדיי רעקסוטלופ יד ןגעוו טלייצ

 ןענעז יצ טשינ םייוו׳כ ןוא ןעמענ ערעייז ןענאמרעד טשינ ךיז

 ,רענעק־דומלת עקיגאוו ׳םידיגמ ,םינבר עטטווואב ןעוועג סאד

 *ליווו ,םרעוט־הליהק עטצעשעג רעדא ,םיליכשמ עשיטפעקט

 .ןטלאטשעג עשידיי עטנאסערעטניא ללכב ץא רעגריב עקיטעט

 קטוטלופ ןיא רע טאה קירוצ גנאל טימ זא ׳זיא רעכיז ןוא
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 וואלאקאס ןאיראלפ

 ־עטאק רעטנאמרעד רעד ןשיווצ עטנאקאב ןוא דניירפ טאהעג

 ־םוטלופ א טקנעדעג אנילעצ רעטסעווש ןיימ .ןשטנעמ עיראג

 יוו ןלייצרעד טפא טגעלפ רעטאפ ןיימ טאוו ,עלהשעמ רעק

 א טימ טיילק א ןעוועג לאמא זיא קסוטלופ ןיא .זאירוק א

 ־עג טאה דומלת רעד ."דומלת ןופ רעטכאט יד לחר" דליש

 רע טאה טיוט ןכאנ וליפא ביוא ,רעלופאפ רעייז ןייז טפראד

 .םינוק ןעיצוצ ידכ דליש ןפיוא טרירוגיפ

 ־אב ןעוועג זיא ,טאטש־זיירק א ךיוא שטאכ ,וואקאמ

 םעד טוג רעייז קנעדעג׳כ .קסוטלופ ןופ רענעלק קידנטייד

 ־עגוצ א טימ זיוה סעבאב רעד ןענאטשעג זיא םע ווו ,קראמ

 יד טניווועג ןבאה םע ווו ,עדייבעג רעקיקאטש־ןייא עטיוב

 ךיז ןבאה ייז רעדייא ,ןראי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ןרעטלע

 ןיא לרעמיצ םעניילק םעביא .עשראוו ןייק ןגיוצעגרעביא

 ןיימ טאה ,ןעגנוטייצ ןוא רעכיב טימ ןפראווראפ ,ךיוה רעד

 טנערבעג טראד טאה טפא ,גאט ייב ראנ טשינ טעבראעג רעטאפ

 טשרע ןייז ןבירשעגנא רע טאה אד .טכאנ עצנאג א טכיל

 .לארשי־ץרא ןופ עיפארגאטג יד ,ךוב

 ־ראפ רעייז ןעוועג זיא לאגעס שרעה קחצי עדייז ןיימ

 ץוחא ןוא ןטפעשעג עטגייווצראפ טריפעג טאה רע .ךעלגעמ

 רעטיג ייווצ טאהעג רע טאה דאלקס־ןזייא ןא ןוא זיוה םעד

 ,ןבראטשעג גנוי זיא רע .גנעל ןוא שאדאפ ,זיירק רעוואקאמ ןיא

 א רעייז ,עבאב יד ןוא ןרעטלע יד ןופ הנותח רעד ראפ ךאנ

 יד טריפעג ןראי עגנאל ךרוד טאה ,עשיגרענע ןא ןוא עקיעפ

 דימ ןענעז וואקאמ ןופ .ןגעמראפ ןטנשריעג םעניפ ןטפעשעג

 עטריפעג טוג ןוא עגייש ,גנעל ןוא שאדאפ ןייק ןראפעגקעווא

 קידנבאה ,ןכאוו עכעלטע טכארבראפ באה ךיא ווו ,ןטפאשטריוו

 •ןבעל ןשיפראד ןופ האנה

 יד ,החפשמ סרעטומ ןיימ ןופ לייט רעקידנטיידאב א

 ךאנ וואקאמ טזאלראפ ןבאה ,סגרעבנייש ןוא םניבור ,םלאגעס

 רעביא ךיז טיירפשעצ ןוא המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ראפ

 ־ערפער קילאצ זיא עיצארענעג רעייז .טלעוו רעד ןוא ןליופ

 ןיא ןעמוקעגמוא זיא החפשמ טשער יד .לארשי ןיא טריטנעז

 ןיימ ןופ רעטסעווש יד ייז ןשיווצ ,המחלמ רעטצעל רעד

 ־רעד ןבאה רעכערבראפ עשטייד יד עכלעוו ,גרעבנייש ,רעטימ

 .קראמ רעוואקאמ ןפיוא טרעדראמ

 ןייק ןראפ וצ ןעמוק ןגעלפ םיבורק רעוואקאמ עניימ

 טשינ ךיז זיא ןורכז ןיימ ביוא .ןטייצ עניימ ראפ קסוטלופ

 רעד טימ ןעגנויצאב־םלדנאה ןיא ןעוועג ייז ןענעז ׳העוט

 ־ןזייא ןסיורג א ןופ רעמיטנגייא יד ,ןייטשרעבליז עילימאפ

 ןייק ןעמוק ךיוא טגעלפ טפא .קראמ רעקסוטלופ ןפיוא דאלקס

 רעד ,החפשמ םרעטומ ןיימ ןופ דניירפ רעטלא ןא קסוטלופ

 רעקסוטלופ םעניא ןסעצארפ יד וצ ,יקסרעיזעי טאקאוודא

 א ןופ ןעזסיוא טימ ןוא םעסנאוו עקיד ,עגנאל טימ .טכירעג

 טנעקרעד טשינ םיא ןיא טלאוו רענייק זא ,רעציזאב־טוג

 .ןדיי וייק

* 
 טאה ךוב־רוכזי רעקסוטלופ ןופ ראטקאדער רעד ןעוו

 רעקסוטלופ ןביירשוצנא גאלשראפ ןטימ ןדנאוועג רימ וצ ךיז

 ךאנ ןריטסיזקע םע זא טרירעג רעייז ןעוועג ךיא ןיב ׳תונורכז

 ןעוועג טראד ןיב ךיא זא ןסייוו עכלעוו ,רעניווונייא רעקסוטלופ

 ־גיירא לעוו ךיא זא ,טכודעג רימ ךיז טאה םע .רעליש א לאמא

 .ןטייז ייווצ רעדא ןייא ןיא ןעגנורענירעד עקיזאד יד ןעמענ

 טימ םאד זיא ןעמוקעגראפ ןוא לגניי ןיילק א ןעוועג ןיב׳כ

 עניימ טימ ךיז באה ךיא ןעוו רעבא .קירוצ טייצ רעגנאל א

 ־עגנא ךיז ןבאה ,ןטייצ ענעי ןיא ןגארטעגרעבירא ןעקנאדעג

 ענעסעגראפ ענעדישראפ לפענ א ןופ יוו ןראשוצסיורא ןביוה

 טקורעגכרודא ךיז ןבאה ןוא ןעגנוריסאפ ןוא ןטייהלצנייא

 א זיא ייז ןופ רענייא .רעראלק לאמא סאוו ןורכז ןיימ ןיא

 וטייצ ענעי ראפ רעשיטסירעטקאראכ א רעייז רעבא ,רעניילק

 .ןריטאנראפ םיא לאז ןעמ ךיז טעב סאוו דאזיפע

 ־רעטניוו יד ךאנ קסוטלופ ןייק טרעקעגמוא ךיז באה׳כ

 רעטנאקאב א ןופ טפאשלעזעג רעד ןיא עשראוו ןיא ןעירעפ

 םיא ןבעגוצפא ידכ עלענוז ריא טימ ןראפעג זרא עכלעוו ׳יורפ

 ןענעז רימ .עיצנאטס־םשטיוואנע ןיא ןוא עיזאנמיג רעד ןיא

 ןיא ןייגפארא טפראדעג ןבאה ןוא.ןאב רעד טימ ןראפעג

 רעקיזאד רעד ףיוא רעדנזייר רענעראפרעד א יוו .קסלעשאנ

 ־געוו רעד ןייז וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז ךיא באה ׳עיניל ןאב

 טאה ןסיורד ןיא ,טנווא ןיא טעפש ןעוועג זיא םע .רעזייוו

 ענעריורפראפ יד ןופ ןוא עבורעוואז־יינש א טעוועשובעג

 א ךרוד .ןעז טנעקעג טשינראג ןעמ טאה סרעטצנעפ־ןאגאוו

 קסלעשאנ ןיא טשינ פארא רימ ןענעז ,דלוש ןיימ בילוצ ,תועט

 באה ךיא רעדייא .קעווורעימאפ עיצנאטס־ייב רעד ףיוא ראנ

 גוצ רעד טאה ,ךיז ןעניפעג רימ ווו ןריטנעירא וצ ןזיוואב ךיז

 ןגעוו דייר ןייק ןייז טנעקעג טשינ טאה םע .טרא ןופ טרירעג

 םענעפא ןפיוא למיה ןטעקאנ ןרעטנוא טכאנ יד ןפאלשרעביא

 ־פארא טשינ זיא ןרישזאסאפ יד ןופ רענייק .לעטשפא־ןאר

 טאה רענאבנזייא רעד יצ רעטיה־עיצאטס רעד ןוא ןגיטשעג

 א וצ געוו םעד ןזיוועג ראנ ןוא ןפלעה טנעקעג טשינ זדנוא

 םוצ .טכיל יד טלקניפעג ןבאה םע ןענאוו ןופ ,בושיי ןטיעאנ

 טאה רעכלעוו ,ןגאוו־ןוא־דרעפ א ןראפעגייבראפ זיא קילג

 ךיז טאה םע ווו ,םעדייבעג עטנעאנ ראפ א וצ ןעמונעג זדנוא

 ןעמונעגפיוא זדנוא טאה ןעמ .יירעקעב עשידיי א ןענופעג

 ־עג באה ךיא רעכלעוו ,יודפ יד ןעוו ןוא סמערא ענעפא טימ

 םנעמעוו םיתב־ילעב יד טלייצרעד טאה ,טפאשלעזעג טעטסייל
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 קסוטלופ ןופ תונורכז

 ־עגנא .עילימאפ עצנאג יד ןפאלעגפיונוצ דיז זיא ,ןיב דיא ןוז

 עקיזאד יד ןוא תולח עשירפ ןופ ךורעג רעד ,טייקמעראוו עמענ

 ,ןעוועג םרוג טאה ץלא םאד — טייקיצראה טימ לופ ןשטנעמ

 ךאנ ןדע־ןג א ןיא יוו טליפרעד םעצולפ ךיז ןבאה רימ זא

 טליפעג ךיז באה ךיא ןוא .גנוריסאפ רעקידלזמילש רעזדנוא

 רעקעב רעטלא רעד יוו ןעזרעד באה ךיא ןעוו ,ראילימאפ רעייז

 יד טיורב־טנווא ןכאב טנעייל םינפ ןשילאכראירטאפ ןטימ

 ןוא זייפש ןטוג טימ ןעוועג דבכמ זדנוא טאה ןעמ ."הריפצה"

 ךיז ןענעגעזעג םייב .סענרעפ טימ ןטעב עטסעב יד ןבעגעג

 וטלא ןטיול רימ ןבעגעג רעקעב רעבעלדניירפטסאג רעד טאה

 .רעגגיפ עטעוועצארפראפ ענייז טימ קאב רעד ןיא פינק א גהנמ

* 
 טייצ ןיימ ראפ ןענעז עיזאנמיג רעקסוטלופ רעד ןיא

 ןיא יוו ,עיגילער רעשידיי ןופ םעיצקעל ןייק ןעוועג טשינ

 ־ידיי לאצ רעניילק רעד בילוצ ,ןטלאטשנא־סגנוריגער ערעדנא

 םעד ץארט ,טלעפעג קראטש טשינ זדנוא טאה םאד .רעליש עש

 ןעמוקאב ןבאה עיצנאטס שטיוואנע ןופ םירבח עקינייא טאוו

 עשידיי יד ףיוא .גנויצרעד עזעיגילער א ןעמייה ערעייז ןיא

 קנעדעג דיא רעבא ׳טיירפאב ןעוועג רימ ןענעז םיבוט־םוי

 ןענעוואד ןעגנאגעג ןענעז םירבח עזעיגילער יד וליפא יצ טשינ

 עלעיציפא יד ןיא ןייג טזומעג רימ ןבאה ןגעקאד .לוש רעד ןיא

 ןייז ןוא ראצ ןופ טנוזעג ןראפ ןטסנידסעטאג יד ףיוא ׳תואגה

 עכלעזא ןיא קידנעטש יוו ,טסופ ןעוועג זיא לוש יד .עילימאפ

 טמא ןייז בילוצ טפראדעג טאה סאוו ,םאהעב בר רעד •געט

 םיא ראפ עמענעגנא טשינ יוזא טקנופ ,תוליפת יד ןטכירפא

 ןא ןוא שטנעמ רעטסנרע ןא רעייז ןעוועג זיא ,זדנוא ראפ יוו

 טימ ןעוועג זיא רעטאפ ןיימ .טסיערבעה רעטנכייצעגסיוא

 ןעמענ לאז ךיא זא רימ ןופ טרעדאפעג ןוא טעדניירפאב םיא

 טאה רעבא גנאל טשיג .שיערבעה ןופ סעיצקעל םיא ייב

 רעד ןיא ןעוועג זיא םאד לייוו ,ערעל עקיזאד יד טרעיודעג

 .קסוטלופ ןיא םנעמאזקע עטצעל עניימ ןופ טייצ

 ןיא םזיטימעסיטנא םוש ןייק טליפעג טשינ ןאד טאה ןעמ

 יד דצמ טשינ ןוא רערעל יד דצמ טשינ ,עיזאנמיג רעד

 טזאלעג םזיטימעסיטינא רעד ךיז טאה ןטייצ ענעי ןיא .רעליש

 ףיוא עלא רימ ןענעז ןגעקאד .ןליופ ןיא ןליפ ךאווש דאנ

 סופיירד טימ ןעמונעגרעביא ףיט ןעוועג עיצנאטס םעשטיוואנע

 ןבאה רימ .טקידנעעג טשינ ךאנ דיז טאה רעכלעוו ,םעצארפ

 ־טפאשנדייל טריפעג ןוא םיטרפ ענייז עלא סיואכרוד טנעקעג

 ־טנעאנ ןיימ .ןסופיירד ןעוועטאר וצ יוזא יוו סעיסוקסיד עכעל

 םרעטומ ןיימ ןופ ןוז א ,קצארעס ןופ ןעלעי סקאמ ,רבח רעטס

 עטסקראטש יד ןופ רענייא ,ןאמגורק םייה רעד ןופ ,ןידניירפ

 ןייק ןפיולטנא וצ טרינאלפ טאה ,עיזאנמיג רעד ןיא דעלגניי

 גנאל טשינ .ןסופיירד ראפ דיז ןגאלש וצ טראד ידכ זיראפ

 ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע רעבא ,םעד דאנ טבעלעג רע טאה

 .ןדנעטשמוא ערעדנא

 טריפעג זדנוא טאה ראצ םעד דובכל טסנידסעטאג םוצ

 רעד — ןעמאזוצ עלא טרישראמ ןבאה דימ — לוש רעד ןיא

 א טימ ןקז א ,יקסנאטסאטויל טילאפיה ,גנאזעג ןופ רערעל

 ,סעסנאוו עקידנעגנעה ,עניד ןוא םינפ ןערטיכ ןפיוא לכיימש

 ןעוועג קידנעטש זיא רע .ןשיסור ןופ יוו פיט ןשיזעניכ ןופ רעמ

 רעמ ןעזעגסיוא רע טאה לקארפ ןייז ןיא ןוא ןוטעגנא טקעראק

 רעד ןיא .רערעל א רעדייא רעטמאאב רעטרירעמע ןא יוו

 ביל טאה ןוא ןאטרעמאק א ןגארטעג דימת רע טאה ענעשעק

 ןוא קנאב־לוש רעד ןיא םיא טימ ןבעג וצ פאלק א טאהעג

 א ןופ ענימ רעד טימ רעליש יד ןופ ןרעיוא יד וצ ןקורוצ

 ןייז ,סיוא טזייוו ,ןעוועג זיא ןאטרעמאק רעד .רעקיגאמ

 ןייז טנעקעג טשינ באה׳כ .גנודליבסיוא עשילאקיחמ עקיצנייא

 טקנעשאב רע סאווראפ ןענאטשראפ טשינ ןוא טייהנעגנאגראפ

 ןראי ךס א ךאנ טשרע .עיטאפמיס רערעדנוזאב א טימ רימ

 רענעטלאשעג רעד ןעוועג זיא סאד זא ,טסווורעד ךיז ךיא באה

 ןגעוו רעכיב ןופ רבחמ רעד ,יקסנאטסאטויל ןדיי יד ךרוד

 טגעלפ ,דומלת ןופ רענעק א יוו ,ןעמעוו ףיוא ,ןדראמ עלעוטיר

 .ןטייצ עשיראצ יד ןיא עיצקאער עטסצראווש יד ןפורראפ דיז

 רעד דצמ ןטרעפסקע יד ןבאה סעצארפ םילייב תעשב דאנ

 ףיוא ."קרעוו עכעלטפאשנסיוו" ענייז טריטיצ גנוקידלושאב

 םעניילק א ףיוא טקישעגקעווא םיא ןעמ טאה רעטלע רעד

 יפא ןייז .קסוטלופ ןייק ןטראד ןופ ןוא קלאוווס ןייק ןטסאפ

 עיסרעוו ןייא טיול .טסווואב יונעג ןעוועג טשינ זיא םאטש

 ןעמונעגנא טאה רע רעדייא חלג רעשיליוטאק א ןעוועג רע זיא

 ןעוועג רע זיא רערעדנא ןא ט יול ,ןביולג ןשיוואלסאווארפ םעד

 גנונא אזא טאהעג רע טאה דומלת ןגעוו .דיי רעטדמשעג א

 קסוטלופ ןיא ןיוש זא ,סיוא טזייוו ,רעבא .* קיחמ ןגעוו יוו

 ךיז טאה רע ןוא ןסיוועג סאד טקעוועגפיוא םיא ייב דיז טאה

 רעטעפש ראי עכעלטע ןיא ןוא ןדיי וצ ךעלדניירפ ןגיוצאב

 ׳רעטאפ ןיימ וצ ווירב ןלענאיצאסנעס א ןבירשעגנא רע טאה

 הדומ ,"הריפצה" רעד ןיא ןראוועג טכעלטנפעראפ זיא סאוו

 ענייז עלא קידנעיצקירוצ ןוא דלוש רעד ןיא ךיז קידנעייז

 םעד גנאל טשינ קידנקוקכרוד .םילובלב עקיטכערטרעדינ

 תפ ווירב ןרעדנא ןא ןענופעג ךיא באה ,וויכרא םרעטאפ

 ןופ שיליופ םענעכארבעצ א ןיא ןביר שעג ,ןיקסנאטסאטויל

 ןיא ןטלאהפיוא ןייז טימ דיז טדניב רעכלעוו ,גרוברעטעפ

 .יקיטרא םענופ ףוס םוצ גנוקרעמאב יד עז *
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 וואלאקאס ןאיראלפ

 טקעד סאוו ,רעטקאראכ־שזאטנאש א ןופ ,ווירב רעד .קסוטלופ

 ,רבחמ םענופ רעטלע ענעפמורשעגנייא יד קיטייצכיילג ףיוא

 א זיא רע ןוא .טכעלטנפעראפ ןראוועג טשינ ץעגרע ןיא זיא

 טדאס אראפ סאוו טזייוואב טאוו זאירוק רעטנאסערעטניא רעייז

 ־ירעסערפ־ןדיי רעד תפ ןלייז יד ןעוועג לאמא ןענעז ןשטנעמ

 הנאלסור ןיא עדנאגאפארפ רעש

 רעד זא — יקסנאטסאטול טביירש — ״טוג רעייז סייוו׳כ"

 ןייק טשינ ךיוא ןיב ךיא ,קלאפ קיז ןופ דביירפ א חא רעה

 רעדירב עגיימ ,טנעמאטסעט ןטלא םענופ ןיז יד ןופ אנוש

 טנידעג ךיא באה קסוטלופ ןיא .השמ ץא בקעי ,םהרבא טיול

 רענעזעוועג ןיימ ,רעה םענופ ןוז רעד ןוא עיזאנמיג רעד ןיא

 רעסיורג א ןעוועג ןיב ךיא זא זא ןקיטעטשאב ןעק ,רעליש

 ןיא ןעגניז ןעגנאגעג ןיב׳כ .ןביולג ןשידיי ןופ ראטקעטארפ

 עכעלרעייפ יד ןיא ראב א טרימראפ באה׳כ ,עגאגאניס רעד

 "יודוו" ווירב ןיימ טכעלטנפעראפ טאה רעה רעד זא .געט

 ־אטסעט ןטלא םענופ טייקכעלטנפע יד .טוג רעייז חא סאד

 רעד רעבא ...רימ וצ ןראוועג רעכייוו םעד טימ זיא טנעמ

 רעיודאב ךיא ...דוסב ןרעוו ןטלאהעג ףראד ווירב רעקיזאד

 ־טנפעראפ ךיא באה ,לאג רעד ךרוד ןגיווואב םאוו רעייז טציא

 יד ןגיל ראי א ןיוש .ןדראמ עלעוטיר ןגעוו קרעוו א טבעל

 ןייק ןבעגעג טשינ באה ךיא ןוא ןעגנולדנאהכוב יד ןיא רעכיב

 רעשידיי רערעסערג א ךאב וצ ןייז וצ םרוג טשינ ידכ סנאגא

 עיצקאער עכעלרעפעג א טציא טשרעה םע .,.גנוסיגראפ־טולב

 ןקידנע וצ ידכ .ןדיי ןגעק םלוע ןטושפ םענופ זיורבפיוא ןא תא

 ,לאמ עלא ראפ לאמ ןייא ןדראמ עלעוטיר ןופ ןינע ןקיזאד םעד

 ראב תט סאד ןעק ןעמ זא ,קנאדעג א ןעמונעגנא ךיא באה

 טשינ ןעמאנ ןיימ טלאוו ןאד .גנולטימראפ סרעה םעד טימ

 קיור טנעקעג טיוט ןכאנ טלאוו ךיא ןוא ןטלאשעג ןעוועג

 ."רבק ןיא ןעור

 ,רוציקב אד ןבעגעגרעביא ׳המדקה רעקיזאד רעד ךאג

 יד ןפיוקסיוא ןלאז ןדיי יד זא ,יקסנאטסאטויל ראפ טגייל

 זיא רע עבלעוו ,"קרעוו" ןייז ןופ עגאלפיוא ענעבילבראפ

 תא ׳לבור 3,000 ראפ ה״ד ,טסיזמוא ראפ ןפיוקראפ וצ טיירג

 םעד ףיוא רעמ ךס א ןעלמאזנא רעכיז ןלעוו ןדיי יד לייוו

 עיציזאפסיד רעד וצ טשער יד ןזירורעביא רע טעוו ,קעווצ

 סעידוטש טעטיסרעווינוא עקיטפנוקוצ יד ףיוא רעטאפ ןיימ ןופ

 ןוא (סעידוטש עגיימ ףיוא ה״ד) "רעליש ןטבילאב ןייז ןופ"

 ,דנאלסור ןיא ןענרעל טשיג ךיז לאז ךיא ,רע טאר ייברעד

 ־שזאטנאש םענעגנולעג טשינ םעד דאנ .דנאלשטייד ןיא ראנ

 באה ךיא לייוו ,ןראוועג ןגיוושטגא יקסנאטסאטויל זיא ותרפ

 .ווירב ערעדנא םוש ןייק םיא ןופ ןענופעג טשינ

 םענעטלאשעג יוזא לאמא םעד ריז ןאמרעד דיא ןעוו

 טאה דעכלעוו ,רעלדניווש ןכעלטנייוועג םעד ,ןיקסנאטסאטויל

 ענייז ראפ ןוט וצ הבושת ידכ ,לוש ןיא ןזח ןבעל ןעגנוזעג

 טפעשעג טוג א ןכאמ םעד טימ טלאוועג קיטייצכיילג ןוא דניז

 ,סרעכערבראפ עשטייד עסיורג יד טימ םיא ךיילגראפ ךיא ןוא

 ךיא טכארט ׳ןדיי ןענאילימ טעדראמעגסיוא ןבאה עכלעוו

 יד תא דנאלסור ןשיראצ תפ וסקאדאראפ־קסעטארג יד ןגעוו

 רעד ,בגא .קסוטלופ ןיא ןראי־לוש עגיימ ןופ ןטייצ עשילידיא

 זיא טייהנעגנאגראפ רעלעקנוט רעד טימ שטנעמ רעקיזאד

 ־רעטנוא ׳םיוא טזייוו ,סרערעל יד ןשיווצ םאנסיוא ןא ןעוועג

 .טכאמ־ייצילאפ רעד ןופ טקישעג

 ־ארפ עכעלטע דאנ ןעוועג ןענעז עיזאנמיג רעזדנוא ןיא

 טאה ןייטאל .ןגאגאדעפ עטנכייצעגסיוא ,ןקאילאפ ןראסעפ

 ןופ רערעל רעד ׳יקסרעשזאיפ שיכירג ,יקצענאכ טכירעטנוא

 ןופ ,וועיוואניז קיטאמעטאמ ןופ ,וועיוואלאג ןעוועג זיא שיסור

 יד ןלאמעג טאה רעכלעוו ,טפארק רעטלא רעד גנונעכייצ

 ןעגנאגעג םיוק זיא רע •׳ רעטאעט רעקסוטלופ םעגיא עניטרוק

 רע רעכלעוו ףיוא ,עלעשיק א ךיז טימ ןגארטעג קידנעטש ןוא

 רעד טנרעלעג זנוא טאה עיפארגילאק .ןצעזקעווא ךיז טגעלפ

 שטיוועקשיל ראטקעפסניא רעד .וואנאוויא רערוכיש קידנעטש

 זיא עכלעוו ,קיטסאנמיג ןיא ןוא עיראטסיה טגיילעגראפ טאה

 םופוצ ןגולפסיוא ןוא ןרירטשומ ןופ ןענאטשאב ךעלכעזטפיוה

 ,רעטסעקרא רעשירעטילימ א ןופ גנוטיילגאב רעד רעטנוא

 .ווארבאד טביאעג זדנוא טאה

 שטיוואנע ןופ םירבח עניימ וצ ןרעקמוא רעבא ךיז רימאל

 ןענעז טלאהפיוא ןקירעי־יירד ןיימ ןופ ךשמ ןיא .עיצנאטס

 ־עגנייא ,ןסאלק ףניפ עלא ןיא קיצנאווצ רעביא ןעוועג ייז

 :קנעדעג ךיא עכלעוו ןעמענ יד .סאלק־טירטנייא םעד טנכער

 ־עשיוו ,(רעדירב ייווצ) שטיווערוג ,יקסוואנאמלאז ,רעווגער

 ייווצ) םנעלעי יד ,ןאמטוג ,םולבראי ,ןאמסארג ,יקסנאיוו

 ׳ןייטשדלאג ,יקסלעבול ,יקסווארגימז ׳ןאמלעבאנק ,(רעדירב

 .ענארב ,ןאסאנאי ,(רעדירב ייווצ) םנאסלאגיא יד ,יקסרעיזעי

 .שטיוואנע רעדירב יירד ןוא וייטשפע

 ריא ןבעגעג סאמ רעד רעביא טאה עיצנאטס רעזדנוא

 ־זאג ןוא תומחלמ ,סעיצולאווער יד ןיא רעייטשוצ טולב

 ןוא טיוט ןלאמראנ א טימ ןבראטשעג ןענעז קינייוו .ןרעמאק

 חא רעטשרע רעד .דאנ ןבעל לפיוו יונעג טשינ סייוו ךיא

 תעשב ןגיוא עניימ ןיא טעגרהרעד ,ןעלעי סקאמ ןעמוקעגמוא

 ראי ןיא עשראוו ןיא ץאלפ־קנאב ןפיוא עיצארטסנאמעד א

 ןופ רענייא ןראוועג ןסאשרעד חא ראי ןבלעז םעד ןיא .1905

 יד ןופ רענייא רעטעפש ראי א ןוא ןאסלאגיא רעדירב יד

 ןלאפעג ןענעז עטסיל רעקיזאד רעד ןופ עכעלטע .סעשטיווערוג

 ןיא לפיוו טשינ םיתו׳כ .המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד תעשב
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 קסרטלופ ןופ תונורבז

 ־עג זיא גנוי רעייז .רעמ ךס א סיוועג רעבא ,רעטצעל רעד

 ךעלנייוועגרעסיוא ןא ,םולבראי דנומגיז ,רבח ןיימ ןבראטש

 ־ילעופ ןטנאקאב םענופ ןיזוק רעד ,רענישזניא רעטריטנעלאט

 .םולבראי קראמ רעוט ןויצ

* 

 קסוטלופ טרירוגיפ סעידעפאלקיצנע עשידנעלסיוא יד ןיא

 לאראק ןופ :ןטכאלש עסיורג ירוצ טימ גנאהנעמאזוצ ןיא

 םאד ןגאלשעצ ןבאה ןדעווש יד ןעיו ׳1703 ראי ןיא ןט־12 םעד

 ראי ןיא ןט־1 םעד ןאעלאפאנ ןופ ץא רעטילימ עשיסקאז

 רעד ןיא רעבא .ןסור יד טגיזאב ןבאה ןזיוצנארפ יד ןעוו ,1806

 ,טרפ ןייא ךאנ ןענופעג דיא באה אקינאטירב אידעפאלקיצנע

 1868 ראי ןיא .טרעהעג טשינ לאמנייק באה׳כ ןכלעוו ןגעוו

 ־ןטיראעטעמ רעטבידעג א קסוטלופ ןיא ןלאפעגפארא זיא

 רע יצ טנכייצאב טשי1 טרעוו םע .100,000 םודא — ןגער

 קסוטלופ .ןדאש ןעוועג םרוג רעדא טעגרהרעד ןעמעוו טאה

 ןדפ ןברק א ןעוועג לאמנייא טשינ ןוא טנערבעגפא טפא טאה

 יוזא טשיג ןענעז ןעמזילקאטאק־רוטאנ רעבא .ןעגנוציילפראפ

 .עיכיטס רעכעלשטנעמ רעד ןופ םעפארטסאטאק יוו ךעלקערש

 ףיוא ,קסוטלופ ןיא רעליש א ןעוועג ץב׳כ ןעוו ,ןראי יד ןיא

 טשינ םענייק דיז טאה ,רעטרעדנוהראי ירוצ ןופ ץענערג רעד

 ךעלגעמ ןענעז םע זא ,ןטסימיסעפ עטסערג יד וליפא ,טמולחעג

 רעד ךיז טימ טכארבעג טאה םע עכלעוו ,ןטייקבעלקערש יד

 טאה רעוו .טרעדנוהראי רעטסקיצנאווצ רעקידנגאזוצ טוג יוזא

 ןוא תומחלמ־טלעוו עסיורג ייווצ ןעזסיוראפ טנעקעג טלאמעד

 עכלעוו ,עידעגארט עשידיי עטכישעג רעד ןיא עזאלליפשייב יד

 ןעגנולשראפ ךיוא תונברק עריא ןופ ןענאילימ יד ןיא טאה

 .קסוטלופ טאטש רעד ןופ םוטנדיי םעד

 ץלא טשינ רעבא .עטכישעג רעד וצ טרעהעג ץלא סאד

 עכעלשטנעמ יד טבעל םע ןמז לכ קידנעטש ףדא טייגראפ

 ,עטנכייצראפ שינאטנאפס יוזא ׳תונורכז עניימ ןיא .שינעכעדעג

 ןוא קעווא ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ ץפ תורוש עגנאל ךיז ןעיצ

 ץפ טאטש יד ׳קסוטלופ ןקילאמא םעבופ דליב לעה א עז דיא

 ןיא טיהראפ באה׳כ עכלעוו ,האי־רעליש עכעלקילג עניימ

 .ןורכז ןראבקנאד ןיימ

 ס ע ג א ל י י ב
 1963 רעבאטקא 18 ןופ 13187 .מינ ״רבד,, /'םדה תלילעו םואברד"" רואמ קחצי ןופ לקיטרא םענופ ןגוצסיוא

 ו
 םענופ טפאשרעה רעד ןופ ףוס םייב ןעוועג זיא סאד...

 ־עביל ץפ הפוקת רעד דאנ ןעוו ׳ןט־2 םעד רעדנאסקעלא ראצ

 ןביוהעגנא הכולמ רעשיסור רעד ןיא ןבאה ןעמראפער עלאר

 דיז טאה גנורעדנע עקיזאד יד .ןטניוו ערענאיצקאער ןזאלב וצ

 ןוא טכאמ רעד ןופ גנויצאב רעד ןיא ריוא ןקרעמ טזאלעג

 עסערפ עשיטימעסיטנא יד .ןדיי וצ טפאשלעזעג רעשיסור רעד

 ־רעביא ןא ןבעגעגוצ ןבאה ןטעלפמאפ עקיליווזייב יד ןוא

 לארשי־תאנש טימ רעטפאזעגנא רעד וצ סאה ןופ םאמ עטלופ

 .רעפסאמטא

 ־שאפ רעיינ א ןראוועג טכעלטנפעראפ זיא 1876 ראי ןיא

 טולב ךעלטסירק טימ ןדיי ןופ דיז ןצונאב םעד ןגעוו" ליווק

 טילאפיה ׳ךוב םענופ רבהמ רעד .ךקעווצ עזעיגילער וצ

 ןוא חלג רעשיליוטאק א רעירפ ןעוועג זיא ,יקסנאטסאטויל

 ־ראפ עקיזאד יד ןכעלטנפעראפ ןראפ ראי ןעצ טימ ךרעב

 ןייז ראפ טמא םענופ ןראוועג טקיטייזאב רע זיא גנוסאפ

 ןטימ .רעגייטשסנבעל ןשילאראממוא ןוא ןקידנעטשנאמוא

 ־נאטסאטויל זיא ךריק רעשיליוטאק רעד ןופ םיא ןביירטסיוא

 ־עג ןעמונעגנא ןוא רעוואלסאווארפ־שיסור רעד וצ רעבירא

 רעזעיגילער רעד ןיא טנעדוטס רעכעלנייוועג א םלא ןראוו

 רעכלעוו ,רעלדניווש ןוא חלג רעד .עווקסאמ ןופ עימעדאקא

 ןדנאוועג ביוהנא ןיא דיז טאה ׳טלעיג ןיא טקיטיונעג ךיז טאה

 רעווקסאמ רעד ץפ בר םעד וצ טעברא ןייז ןופ די־בתכ ןטימ

 טיירג זיא רע זא ,םיא טרעלקרעד ןוא ,ראנימ דניקלאז ,הליהק

 ביוא ,ןדיי יד ןטאש רעייז ןעק םאוו ,טעברא ןייז ןטכינראפ וצ

 רעד .לבור ענרעבליז 500 ןופ עמוס א ןלאצאב םיא טעוו רע

 ןקיזאד םעד ןפראוועגפא ,ךיז טייטשראפ ,טאה ראנימ בר

 טקורדעגפא רע טאה ןאד ץא יקסנאטסאטויל ץפ גאלשראפ

 .ךוב ןייז טכעלטנפעראפ ןוא

 ןייק ןראפעגקעווא רע זיא ךימי םענופ ןעניישרעד ןטימ

 ,ץנירפניורק םעד ראלפמעזקע ןייא טגנאלרעד ןוא גרוברעטעפ

 ־םיורג רעד .ןטירד םעד רעדנאסקעלא ראצ ןקידרעטעפש םעד

 טימ גניר םענעדלאג א — הנתמ א ןקגאשעג םיא טאה טשריפ

 ־ראדבאשז רעד ץפ טפיוה רעד .טנאילירב ןטסאפעגנייא ןא

 םענופ ןראלפמעזקע לאצ עסיורג א טפיוקעגנייא טאה עירעמ

 ייצילאפ־םייהעג רעד ןופ עטמאאב יד וצ ייז טקישעג ןוא ךוב

 ־גאטסאטויל טאה גלאפרעד רעקיזאד רעד .דנאלסור ץנאג ןיא

 ־סאפ ענייז ןזאלוצסיורא ןגיווואב ןוא טקיטומרעד רעייז ןיקס

 ,גנוסאפראפ עטשרע ןייז יוו ,ייז ךיוא ןוא ,םוטנדיי ןגעוו ןליווק

 יד ןזיוואב ןוא םנגיל ןוא ןעגנושלעפ טימ לופ ןעוועג ןענעז
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 וואלאקאס ןאייאלפ

 א טאוד טאוו ,ץלא ןיא רבחמ םענופ ןסיוומוא ןוא טייקטסארפ

 .טייקשידיי ןוא ןדיי וצ תוכייש

 ,םיוברעדעצ רעדנאסקעלא ׳"ץילמה" ןופ ראטקאדער רעד

 ןא וצ עסערפ רעד ךרוד ןיקסנאטסאטויל ןדאלעגנייא טאה

 ןיא טייקשירעגנויבארג ןייז ןזייוואב וצ ידכ ׳חוכיוו עכעלטנפע

 ןופ ןעגנושלעפ יד ןקעדפיוא ןוא םוטנדיי ןופ ןעמעלבארפ יד

 םעניא ןראוועג ןטכאלפעגניירא ןענעז טאוו ,"סעטאטיצ" יד

 דמורא ךיז טאה יקסנאטסאטויל רעבא .טעברא רעד ןופ טסקעט

 טעוו רע זא קידנסיוו ,קימעלאפ רעכעלטנפע רעד ןופ טיירדעג

 ־ראפ םיוברעדעצ טאה ןאד .ןלעטשנגעקטנא ןענעק טשינ ךיז

 וצ טיירג זיא רע זא ׳ןעגנוטייצ יד ןיא העדומ א טכעלטנפע

 זיקסנאטסאטויל ןופ ןעיירעלדניווש עלא טכירעג ןיא ןזייוואב

 א םיא ןגעק ןעגנאלרעד לאז רע שגיילעגראפ םיא טאה ןוא

 טאה לאמ סאד •ןעמאנ ןייז ןצומשאב ראפ עגאלקנא־סטכירעג

 ־עג ןוא ןעיירדסיורא טנעקעג טשינ יקסנאטסאטויל ןיוש ךיז

 טכארטאב זיא דאז יד .טכירעג ןיא ןליוו ןייז ןגעק ךיז ןדנאוו

 .1880 רעבמעטפעס ןיא טכירעג רעגרוברעטעפ םעניא ןראוועג

 ןייז ןיא טלייצרעד וואנבוד ןועמש רעקיראטסיה רעד

 תעשב קידנזעוונא ןעוועג זיא רע זא ,קרעוו שיפארגאיבאטיוא

 ןעזעג רע טאה טראד .טכירעג םעניא השרפ יד ןטכארטאב

 םיא ןגעקטנא ןוא ןיקסנאטסאטויל ןקיטלאטשעג־טסעפ םעד

 טדערעג טאה רעכלעוו ,םיוברעדעצ ןקז םענעגיובעגנייא םעד

 רענייא טענהעטעג טאה םיא ראפ רעבא .שיסור ןטכעלש א

 רעקידנצנעלג א ,גרוברעטעפ ןופ ןטאקאוודא עטסעב יד ןופ

 ־בוט יד טרעדלישעג טאה רע .רענדער רעקידנגייצרעביא ןוא

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסנאטסוטויל ןופ טייהנעגנאגראפ עלעק

 רעד ןופ ןראוועג ןבירטראפ זיא ,רעכעלטסייג רעשיליוטאק א

 דפיוא רעקידנעטשנאמוא ןייז ראפ טפאשלעזעג רעשיליופ

 ןוא םוטחלג םענוואלסאווארפ־שיסור םעד וצ רעבירא ,גנוריפ

 ־םע ןוא ןעגנושלעפ טימ לופ ,רעכיב ןביירש וצ ןביוהעגנא

 ,עטנרעלעג ךרוד ןראוועג ןזיוואב ויוש זיא םע יוו ,תוצראה

 ןופ םוחת םעניא אכמס־ילעב ןוא םינינע יד ןיא עטנוואהאב

 טלמאטשעג טאה יקסנאטסאטויל רעגאלקנייא רעד .ןסיוו ןשידיי

 ןיא דיז טרעטנאלפראפ רעבא ,גנוקיטכעראב ןייז וצ סעפע

 ללכב ןוא רעטכיר םענופ ןגארפ יד ףיוא סרעפטנע ענייז

 ןופ דיז ןגירקוצסיורא ידכ .םשור ןקידכעבענ רעייז א טכאמעג

 םענעדלאג םעד ןגיוצעגפארא רע טאה ,טייהנגעלראפ רעד

 ׳טרעלקרעד רעטכיר םעד קידנזייוואב ןוא טנאילירב ןטימ גניר

 ־נסיוו" ןייז ראפ גנוניולאב םלא ןעמוקאב רע טאה םאד זא

 ."ץנירפניורק םעד ץנעלעצסקע ןייז" ןופ טעברא ׳דעכעלטפאש

 עיצקאער רעד ףיוא גנונאפש טימ טראוועג טאה םלוע רעד

 ןיא טנאקאב ןעוועג זיא רעכלעוו ׳רע רעבא .רעטכיר םענופ

 ־קעווא טאה ,ןעגנויושנא עלארעביל ענייז טימ גרוברעטעפ

 ביילק" :טגאזעג קיור תא יקסנאטסאטויל ןופ טנאה יד טקורעג

 "...ןינע םוצ טשינ תוכייש םוש ןייק טאה רע ,גניר םעד ףיונוצ

 עגאלקנא יד :טרעלקרעד רעטכיר רעד טאה לייטרוא ןייז ןיא

 ־רעדעצ ןקידלושאב ןייז ןוא ןזייווקירוצ ןיקסנאטסאטויל ןופ

 ןא יוו ןטכארטאב ןעמאנ ןטכעלש א ןזאלסיורא ןיא ןעמיוב

 א טכאמעג טאה לייטרוא רעקיזאד רעד .עקידנעטשנאמוא

 ־ראפ ןעוועג זיא עסערפ עשיטימעסיטנא יד :םשור ןסיורג

 ־נוטייצ עשידיי יד ןוא ,לייטרוא ןלארעביל םעד ףיוא טרעטיב

 טאה יקסנאטסאטויל .החמש ןוא דיירפ ןופ טלאשעג ןבאה ןעג

 ץנאטסניא עטייווצ יד רעבא ׳לייטרוא םעד ןגעק טרילעפא

 ...רעטשרע רעד ןופ סולשאב םעד טקיטעטשאב טאה

 ןארגאניוו שיבייפ דיי ןפיוא ןיקסנאטסאטויל ןיפ גנוקידלושאב יד
 ק״שרהמ ׳יחיש יבצ השמ ג״הרה ןופ ןוז םעד בקעי ןופ קסוטלופ ןופ ץנעדנאפסעראק א

 .18;6 ראונאי ןט״30 םעד (25 .מונ) ״ץילמה,, ןיא ןראוועג טבעלטנפעראפ זיא סאוו
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 ןענעז ךעלקילג יוו .ו״נרת טבש ג״כ ק״שע ק ס ו ט ל ו פ

 טייז לייוו ,קסוטלופ טאטש רעד ןופ רעניווונייא יד ,רימ

 רעד ןופ ןסינעג וצ ןעוועג "הכוז" רימ ןבאה ראי עכעלטע

 לאמא ןופ ךאנ זדנוא םעד ןופ טפאשדניירפ ןוא טייקיליווטוג

 טכיולאב טאה רעכלעוו ,יקסנאטסאטויל טילאפיה ןטנאקאב

 ,"דומלת רעד ןוא ןדיי יד" רעכיב עטמיראב ענייז טימ טלעוו יד

 ךעלטםירק ןצינ וצ ןדיי יד ןופ טייקידנעווטיונ רעד ןגעוו"

 ,ןדיי יד טכוזאב רעה ד״א רעד ;ךקעווצ עלעוטיר וצ טולב

 ענייז טימ ןסעומש עטפא ןוא ןכערפשעג ייז טימ טריפראפ

 ,טייקשידיי ןוא ןדיי ןגעוו טפאשלעזעג רעייז ןיא ןגארטראפ

 ןבאה ךיוא ;םוטקילייה םעניא געוו ןייז קידנעטש זיא םע יוו

 דובכ םוצ םיא זיא׳ס לייוו ,ןעוועג "הכוז" לאמלייט ןיוש רימ

 ערעזדנוא ןופ רעזייה יד ןיא ריז ןזייוואב וצ טכארפ ןוא

 ןריזומא וצ ידכ ןעגנולייווראפ ערעייז ןופ געט ןיא רעדירב

 קידנעייז ןוא ,לקאטקעפס םוצ ךיז קידנקוקוצ ׳ךעלסיב וצ ךיז

 ךיוא רעזייה ערעייז ןיא רע טמוק ,ןדיי יד ןשיווצ טשימעגסיוא

 ...םינינע ערעדנא ענעדישראפ בילוצ
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 קסוטלופ ןופ תונורכז

 זא ךיז טגייצרעביא ןוא ןעזעג רע טאה לפייווצ ןייק ןא

 ־םנביולג וצ טולב ךעלטסירק ןייק טשינ ללכב ןעמ טצונ אד

 ןופ ןריולראפ טשינ ןעייג דאנעג םטאג בילוצ זא ,ןקעווצ

 ןדניוושראפ ןוא רעזייה־סנרעטלע ערעייז ךעלגניי עכעלטסירק

 ךרד םעד ןעק ןוא טסייוו רע ;למעזעג־ןשטנעמ םענופ טשינ

 עמייהעג ןקיש וצ ביל ןבאה עכלעוו רעדירב ערעזדנוא ליפ ןופ

 ןגעוו ןראה־סגנוריגער וצ ןטפירשעג עטרעטיבראפ ןוא ווירב

 ,ןכערבראפ ןוא דניז ,םיאטח ןגעוו ,רעדירב־סנביולג ערעייז

 ןוא ,ןעמוקעג טשינ טלעוו רעד ףיוא לאמנייק ןענעז טאוו

 םעניא תמא ןופ ןפארט א ןעוועג טלאוו םע ,הלילח ,בי״א

 ןדיי יד ןופ ןפאלעג ןאר ןטלאוו ,לובלב־טולב ןטפאהלקע

 ןוא ,טכאמ רעד ןופ ןטפיוה יד וצ ׳ךעלטיווק עזאלניז" ןיילא

 ךאנ .קירוצ ראי עכעלטע טימ ןעמוקעגראפ ןיוש זיא סניוזא

 ןצענערג יד ןיא רעה רעקיזאד רעד ןעמוקעג זיא םע רעדייא

 ־עגנא לובלב רעטנאמרעד רעד טאה ןאד ןעוו ,טאטש רעד ןופ

 ־רעדינ ןייז ןופ דנורגרוא םענופ ןצארפשסיוא יוו טעמכ ןביוה

 *ראפ א ןוא רעייגקידייל א ,לגניי ןשידיי א ךרוד טייקיטכערט

 עשידיי ענייז ןופ המקנ ןעמענ קידנלעוו ,רעכלעוו ,םענעבראד

 ,ןטסירק עבושה ןופ ןרעיוא יד טכאמעג םאזכאוו טאה ,רעדירב

 ןבארגאב ןוא לגניי ךעלטםירק א טיוטעג ןבאה ןדיי יד זא

 ,טולב ןייז ןקעדראפ וצ ידכ ,תורבקהדויב ןשידיי ןפיוא אד

 ןופ ןומה רעסיורג א טלמאזעגפיונוצ ךיז טאה לענש ראג ןוא

 טרעטשיגעג ,טכוזעג ןוא עטמאאב־סגנוריגער ךיוא ,ןטסירק

 טשינ ןוא רעטרע ךס א ןיא ןבארגעג דיוא ,טשראפעג ןוא

 טקורדעג זיא םע יוו) ךאז ענעבראדראפ םוש ןייק ןענופעג

 לגניי רענעבראדראפ רעד ןוא ,("ץילמה" ןיא ותעשב ןראוועג

 ןוא טאטש רעד ןופ קעווא ,ןענירטנא זיא רעכאמ־לובלב רעד

 ראפ ארומ סיוא ,ןראוועג טנאקאב טשינ ןענעז ןרופש ענייז

 תוליכר ןופ רעטיירפשראפ םלא גנוריגער רעד ןופ ףארטש רעד

 .ןעגנוקידלושאב עטסיזמוא ןוא

 ךיז רעה ד״א רעד טאה ,סיורא ךיז טזייוו םע יוו ,אזלא

 רעד יוו ,גנוטיידאב רעניילק ןופ םינינע יד ןופ טרעטייוורעד

 טאה ןומה רעכעלטסירק רעד זא קידנסיוו ,"לובלב־טולב"

 *ירעד ןוא ,סעגאבאבאז עקיזאד יד ןיא ןביולג וצ טרעהעגפיוא

 ־ראפ וצ ייז טימ ךיז םינינע ערעדנא ןעמונעג רע טאה רעב

 .ןעמענ
 שובייפ ׳ר ,בשות רעקסוטלופ א ,שטנעמ רעשידיי א

 ראי עכעלטע ראפ זיא רעכלעוו ,ןעמאנ ןייז זיא ןארגאניוו

 יד טימ ךיז רע טמענראפ טציא ןוא שטנעמ רעכייר א ןעוועג

 ןשיווצ רחסימ םענעדישראפ ןוא יירעלקעמ ןופ ןטפעשעג

 ןיקסנאטסאטויל ןופ ןראוועג טקידלושאב זיא ,ןטסירק ןוא ןדיי

 ־םאטויל ןעוו ׳חספ ןשידיי ןכאנ דיילג לאמנייא זא ׳טכירעג ןיא

 םיא ףיוא זיא ,סאג־טאטש רעד ףיוא טריצאפש טאה יקסנאט

 ענרעדעל א טביורעגוצ ןוא םיא ןגאלשעצ ,ןארגאניוו ןלאפעגנא

 רעד ןוא ׳לבור ענרעבליז 5 ןעוועג ןענעז קינייוועניא ןוא שאט

 ןוא רעטכיר־גנושראפסיוא םוצ ןראוועג ןבעגעגרעביא זיא ןינע

 תודע טאה םעד ףיוא ווא ,ייצילאפ רעד ןופ טנאדנעמאק םוצ

 רע טאה יוזא ,רעניווונייא עכעלטסירק יד ןופ רענייא טגאזעג

 ־טסירק ןופ ןטפירשרעטנוא קיצנאווצ ןוא ייווצ טלמאזעגפיונוצ

 רענייא) ןיז יירד ענייז ןוא ןארגאניוו זא ׳םיתב־ילעב עכעל

 טניווו רעטייווצ רעד ,עקירעמא ןיא ראי ריפ ןיוש ךיז טניפעג

 דלאוו ןיא ראי 2 רעטירד רעד ןוא אטירבא דלאוו ןיא ראי 3

 (רעדלעוו יד ןיא רעריסאק ןוא רעביירש םלא — ראטאז

 הליזג רעדעי וצ עטגיונעג ןוא ןשטנעמ עקיטכעדראפ ןענעז

 עכעלטפירש ןייז םעד וצ טגיילעגייב ןוא ,יירעראנפא ןוא

 ןביירטסיורא ייז לאז רע ,עשראוו ןיא ראטאנרעבוג םוצ עטיב

 .קסוטלופ ןופ

 םעד ןופ טלאהניא רעד ןראוועג טסווואב זיא םע ןעוו

 ךיז ייז ןבאה ,םיתב־ילעב עכעלטסירק יד דרוד טפירש־השקב

 ןרעזדנוא וצ בתכ־םגנורעלקרעד א טקישעג ןוא טלייאעגוצ

 ןופ שינעטנעק רעקידרעירפ רעד ןא זא ,טנעדיזערפ־טאטש

 ןוא ווירב ןפיוא ןבירשעגרעטנוא ךיז ייז ןבאה ןשטנעמ םעד

 םעד ןטעבעג ןוא ,ןבירשעג טראד זיא םע סאוו טסווועג טשינ

 לפמעטס ןייז טימ ןקיטעטשאב טשינ לאז רע טנעדיזערפ

 ,רעמ דאנ ןוא ןטפירשרעטנוא ערעייז ןוא טנעמוקאד םעד

 א טסאפראפ םיתב־ילעב עכעלטסירק ד״א יד ןבאה םע םוראוו

 ־אב םאוו ,ןטפירשרעטנוא ערעייז טימ שינגייצ עכעלטפירש

 ןשטנעמ עכעלטנרא ןענעז החפשמ ןייז ןוא ןארגאניוו זא טזייוו

 סאד ןבאה ןוא ,יירעראנפא ןוא ביור ןופ פא ךיז ןטיה ןוא

 ןארגאניוו שטנעמ רעד ןוא ,טנאה ןיא םיא ןבעגעגרעביא

 ףיוא ווירב־עגאלקנא ןא טימ גנוקיטעטשאב יד טקישעג טאה

 רעה ד״א רעד זא ,תודע טימ ןזיוורעד ןוא ןיקסנאטסאטויל

 ,טאטש רעד ןופ םאג רעד ףיוא ןגאלשעג לאמ ייווצ םיא טאה

 ןט־20 םעד לאמ ןטייווצ םעד ןוא לירפא ןט־20 םעד לאמ ןייא

 רעשיליופ רעד ןופ ראטארוק־םגנודליב םוצ — 1895 ינוי

 ןא ןעמוקאב ןוא ,עשראוו ןיא טציז רעכלעוו ,עינרעבוג

 טימ טשינ דיז טמענראפ רע זא ראה ד״א םעד ןופ רעפטנע

 .טכירעג ןיא ךאז יד ןבעגרעביא זיולב טעוו ןוא םינינע עכלעזא

 לארענעג םוצ עטיב ןוא עגאלקנא ןייז טקישעג רע טאה דיוא

 ־גאק ןייז ןופ רעפטנע רעד ןוא וואלאוווש ףארג ראטאנרעבוג

 טשינ טאה םעלבארפ רעקיזאד רעד זא ׳ןעוועג זיא עיראלעצ

 רעקיטכיר ןייז ןוא םינינע עוויטארטסינימדא וצ תוכייש ןייק

 ,יקסנאטסאטויל ןופ םעצארפ רעד .טכירעג ןיא ראנ זיא ץאלפ

 טמיטשאב זיא ןטייווצ א ןגאלש ןיא טקידלושאב זיא רעכלעוו
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 וואלאקאה ןאיראלפ

 ־זיירק םעניא 1895 רעבמעצעד ןט־5 םעד ןעמוקוצראפ האוועג

 בילוצ ׳ןימרעט ןרעדנא ןא ףדא טגיילעגפא תא ,טכירעג

 תפ גאט םוצ ןעמוקעג טשינ זיא רעכלעוו ,תודע ןא םענייא

 טפנוקוצ רעטסטנעאנ רעד ןיא ןוא ןעגנולדנאהראפ־םטכירעג יד

 .טלדנאהאב רעדיוו העיו רע טעוו

 ־םגנוקידלושאב א טגנאלרעד יקסנאטסאטויל טאה טציא

 ־אניוו לבייפ ףיוא עירעמראדנאשז רעד תפ טפיוה םוצ טפירש

 ,המקנ םיא ןופ ןעמענ קידנלעוו זא ,לארשי ןוז ןייז ןוא ןראג

 ־ראפ דיוד ןבעל ןייז וצ ףוס א ןכאמ וצ טכארטראפ ייז ןבאה

 :עגאלקנא רעד ןופ טלאהניא רעד זיא סאד ןוא ,םיא ןעמס

 תא דרפ ןא ,רעטדיישעגפא ןא אד טבעל יקסנאטסאטויל
 טסניד עכעלטסירק א םיא ייב ןאראפ זיא םע ןוא ,רעדניק

 ןייז תא האגאנדו ןעמוקעג ןענעז סע ןוא < ןענידאב וצ םיא

 ןסיורד ןיא ריא ןפורעגסיורא תא ראה ריא תפ זיוה םוצ ןוז

 קיצנאווצ תא ףניפ רכש ןייד וטסאה טא :ריא טגאזעג ןוא

 טייקיסילפ א םיא ןיא ןוא לקיאלס ןיילק א טימ לבור ענרעבליז

 רעד .ראה ןייד ןופ ןסע םעביא טפיג עקיזאד יד ןיידא זאל ןוא

 עקיליווזייב יד טקישעג טאה עירעמראדנאשז רעד ןופ טפיוה

 עכעלטנירג א ןריפוצכרודא קינלאשטאנ־זיירק םוצ טפירש

 םוצ ןראוועג ןפורעג תא טסניד יד רעבא ןעוו .גנושראפסיוא

 ןוטעג יז טאה סאוו חאוועג טגערפעג ןוא קינלאשטאנ־זיירק

 ריא ןזיוועג טאה יז זא טגאזעג יז טאה ,לקיאלס ד״א םעד טימ

 ,ןעלדנאה וצ ךעלצעזעג יוו הצע ןא טגערפעג ןוא רעדורב

 ןכארבעצ ןוא לקיאלס םעד ןעמונעגקעווא קילייא טאה רע רעבא

 ןראוועג ןפורעג ריוא ןענעז םע .זדלעפ א ןיא דעלקיטש ףיוא

 א וצ ןראוועג ןבעגעגרעביא זיא דאז יד ןוא תודע ערעדנא

 .רעשראפסיוא־םטכירעג

 ןוא ןינע רעקיטכיוו א רעייז זיא גנאגסדא־םטכירעג רעד

 ,טפשמ םעד ןגעוו ןדער ןוא ןסעומש רעגיווונייאדנאטש עלא

 .ךאז יד ןלאפ טעוו םע יוו
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 תודלי יקרפ

 ׳א קלח

 תומלוע ינש

 תורעיו חודש ןיב תבשוי ריע .א
 הבילב הטקש ךלפ־ריע .דתיה ונתודלי רחשב קסוטלופ

 ־עברא תודימ יתב אלו טלפסא ישיבכ הב ויה אל .השבוזאמ לש

 ,התיה םידי תבחר לבא ׳הילא העיגה אל תבברה ףאו םייתמוק

 הניינמבו הניינבב הלודג ,תורעיו תודש ויב הערתשה איהו

 .הביבסבש הדשה ירע לכמ

 ¬גסב ,הכאלמו רחסמ ריע לש הנקויד ינמיס הב ורמתשנ

 ,םייניבה ימי יהלשב ןילופ תוכלמ תפוקתמ םירע ןיינב לש ןונ

 תויסנכהו לודגה ינבלמה קושה :םה אלה ׳דחוימ ןח הל ווישש

 אוה ,(ריעה תצעומ ןינב) "זיוהטאר״ה לדגמ !ויתוצק ינשב

 ןטקה ,ןשיה קושה רכיכ !רכיכה זכרמבש שאה יבכמ ןכשמ

 ,(קמאזה) הריטה !ריעה לש ןשיה עבורב ׳"םיריזחה קוש" ,ונממ

 בראנה ינפ לע הפוצה ,העבגה לע רשא ךלפה ידרשמ ןכשמ

 ,בראנה םלוכ לעו !ורבע םימימ ריעה לע ןגמ טלשמ איהו

 ,וכותל םיכפתשמה םילבויהו ריעה יתאפב םרוזה לודגה רהנה

 יתכריב רשא ול ליבקמה ינשהו הבחורל ריעה תא הצוחה דחאה

 םירבע השולשמ ריעה תוצוח תא םיתפול םלוכו ,הבטיבירה

 ,םירשגו תובוחר לש תשר םרצויב ,ךוותב התוא םירתבמו

 תולודנוגו תונומראו ׳היציניו לש לוגלג ןיעמ ,םינטקו םילודג

 .הל ןיא

 םישורפ םיבחרמ ךותב ףוצר רושימב תבשוי קסוטלופ

 ירכ םיערתשמ בראנה תודג יתש לע .קפואה אולמ דע ןיעל

 הרוביעבו ׳ןופצו חרזמ דצמ ריעה תא םירתבמה ׳םיינוחרפ אשד

 .קרי ינגו ירפ ינתסוב םיקחרמל םיערתשמ םורדו ברעמ דצמ

 רבעמש ,םיקחרמב הארת ׳םייניע םש אשת רשאב ׳םהל רבעמו

 קרי לש תודש יבחרמ ולומלש דצה ןמו ,ץק ןיאל תורעי רהנל

 ןיבו הזמ תורעי ןיב םימ ילבוי לע הלותש קוטלופ .האובתו

 .הזמ תודש

 לש ןואשה תחלקל ,השרוול ךרדה הליבוה המורד םש יא

 ־יפש) םילימעו םירחוס םהינפ תא ודיעוה םשל ,לודגה םלועה

 ושקיבש םיאלוח ילעב ,תושרה ידיקפו הררש ישנא ,(םירטיל

 .יברה לא ועסנש םידיסח ׳םירוספורפ־םיאפור לצא אפרתהל

 ללחל םמצעל בנשא עורקל ידכ הריבה ריעל וקחדנש םיריעצו

 ונחנא לבא .קסוטלופ לש הקטגורל רבעמש ןוציחה םלועה

 ,החרזמ ליבומה ,בראנה לעש רשגה ןוויכל ונכשמנ םידליה

 .רעיה תונופצלו סבאלפופל ,תודשה יבחרמל

 לש אטבימה ילעב לש םמוחת הצקב ןכש ידוהיה בושיה

 תיאסרגנוקה ןילופ ידוהי לצא רוגש היהש ,החותפ ׳נב ךיינ"

 החרזמ־הנופצ בראנל רבעמש ןא׳חרבו בוקשיוב וליאו ,רבעשל

 ־בימכ הלוגס ׳גב דיינ" אטבימה ילעב לש םמוחת רבכ ליחתה

 םהישרושו םתוהמ קסוטלופ ינב ,רומאל !םיקאווטילה אט

 .הפנעה ןילופ תודהי יווהו תוברתב

 תומלוע ינשו םימע ינש .ב

 יבשיש ׳הדוסיב תידוהי ריעכ קסוטלופ תא יתיאר יתודליב

 ,הנומתל תרגסמ אלא ויה אל לשמ ׳ףונה ןוויגל םייוג םג הב

 .םידוהיה לש קסוטלופ התיה הנומתה לש זכרמב וליאו

 ריעה ידוהי ןיב תיעבט הציצח .דתיה רבד לש ותימאל

 ודחייתה .דלא .תחא הפיפכב ונדרש ףא ,הבש םייוגה ןיבל

 וגרח .תומלוע ינש — םימע ינש ׳םהלשב הלאו םהלשמ םוחתב

 ןוגכ ,תלד לומ תלד ׳שממ ונכותב ובשיש םייוגה םתוא הז ללכמ

 ־בייאפ ,תסנכה תיבב תורואה תא הבכמ היהש "תבש לש יוג״ה

 יקסבונאי ,םידוהי לצא תונותחב עובקה חרואה ,רמושה יקס

 לבקמ היהש ,ריהיה םיבתכמה־אשונו טארטסיגאמה לש הבוגה

 לש ידוהיה ףונב םיצבושמ ויהש ׳ולש תוצמה תנמ תא חספב

 .םוקמה

 יברעמה הצקבש לו׳צשוקב היה םייוגה לש ינחורה םזכרמ

 וננושלב) םהלש לודגה ילותקה הליפתה תיב אוה ,קושה לש

 םיריקומ ונייה םידליה ונא .ול ךומסה רוזיאבו ,("הלפיתה"

 לש םיבלכה ןמו םיצקשה ןמ דחפ תמחמ םוקמ ותואמ ונילגר

 םש םיננקמ ויהש םיער תוחורמ ונדלסש םושמ םגו ,םירמכה

 .םייוגה לש םיפרתה ראשו םילספה ,םיבלצה ןיב
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 -תיב בוחר) סאג־לושב היה ונלש ינחורה זכרמה ,םתמועל

 תיב ובו םידוהיל ידעלב םוחת הז היה .ותביבסבו (תסנכה

 ,הליהקה דעו תיב ׳הרות־דומלת ירדח ,שרדמה־תיב ,תסנכה

 ,םינטק הליפת יתבו "םיחרוא תסנכה" ׳הטיחשה־תיב ,הווקמ

 הליפת יתב םהילע ופסונ .הז דיל הז תורצחב םיסנוכמ לכהו

 לכב ובשי םידוהי .ריעה יבחרב םירזופמ םידוהי לש דעו־יתבו

 םידוהי תיאר תינפ רשאב ,היתואובמבו ריעה זכרמב ,םוקמ

 ביבסמש םייוגה לש ׳רטיג״ל טרפו ,הכאלמה תואנדסו תויונחב

 .ירמגל "תדהוימ" ונריע התיה ,םידוהימ יקנ היהש ,לו׳צשוקל

 אימש יפלכ הפצוחב ותמוק ףקז היסנכה לש חירצה ,םנמא

 תיב וליאו ׳הניכשה ילגר תא קוחדל שקבמכ ,תוגגה לכ לעמ

 המו .םיטושפו ויה םיעונצ ונלש הליפתה יתב ראשו תסנכה

 ...? רדחה ידלי ,וניניעב לו׳צשוקה חירצ בשחנ המו ? ךכב

 ומצעב סנוכמ היה ,ייוגהו ידוהיה ,תומלועה ינשמ דחא לכ

 ורביד םהש דבלב וז אלו .ינשהמ דחא םלעתמכ םינפ דימעמו

 תומש ריעה תובוחרל ונארק ונאש אלא ,שידיא ונחנאו תייוג

 רדגו םירצונה םהישודק לש תומשב םתוא וניכ םהו ונלשמ

 ־וארט ,הקסנאיוטנייבש ,יגראקס הרטויפ ,הצישאטס :םהיל

 ־בופ יד ,סאג עקטאי יד ,סאג־לוש יד :ונתפשבו ,רכו הטוג

 יד ףיוא ׳קראמ־ריזח ןפיוא ,םוקמ רעטלא רעד ׳סאג ענ׳ציל

 היה יד — 1 ןעמב קיידל תיצר .רכו קאטראט םייב ,עווטיביר

 לש חמקה תנחט דיל !יקסבונזור לצא קושה רכיכב :ףיסוהל

 לש רצחב ,הקדובל ךומס רשגה לע ,פמולפה לצא ,ןאמגאוו

 קוידב תעדי דימו — 'וכו רכו לחנה דילש קצורסמ יברה

 .ןאלו ןיאמ ,ןכיה

 רחסמה תובוחר לש רובטב ,שממ ונמוחת ךותב ,םנמא

 םנושלב אקסנאיוטנייבש — אנ׳צילבופ בוחרב דוחיבו ,ידוהיה

 תפקומ תייוג תעלבומב ,םינלופ םינא׳צשיימ ,םירחוס ובשי —

 םעה תא ןאכ םיגציימ ונא :וזירכה וליאכ ,םידוהי םינוונח

 :אקוד בוחרה תונרקבש תויונחב התיבש םהל ונק םה .טילשה

 ,הבישה םפש לעב ,יקסבוקוב לש "ילאינולוק״ה רחסמה תיב

 ןרק ספת ,הלעמ יפלכ תולעמ 90 לש תיווזב לסלוסמ היהש

 הסופת התיה הז בוחרב תרחא חק *רשגה דיל בוחר ותוא

 — אקסראלטוק בוחר ןרקב םלומל :יקסביי׳זראימ גוז ידי לע

 הניפב בוחרל רבעמו !וינבו יקסלאגי לש תחקרמה תיב ןסחמ

 האלהו !הנקזה הירצונה ,רפר לש תממודה םירפסה תונח —

 לש תחקרמה תיב "םיסאלקה ירוחאמ" בוחר ןרקב םשמ

 !עדא אל ,אקוד תובוחרה ינרקב םייוגה וזחאנ עודמ .יקצוגינש

 ־תונורא ירכומ לש הרזומהו הרזה תונחה — ןורחא ןורחאו

 םיפרת יפוצרפו םיבלצ אלמ היהש ולש הווארה ןולחו ,םיתמ

 .בוחרה בלב אקוד םילספו

 ¬צועו תונח התואבש םיתמה־תונורא ינפ לע םירבוע ונייה

 ¬רמה תיבל םיסנכנ ונייה .םוניאר אלו םוניאר ,םייניע םימ

 ךותל וליאכ ,האריב םיילגרה תונוהב לע יקצוגינש לש תחק

 ,"הינאזדיבוד" ונרמאו ונמליששמו ,ונעלקנ הרז הירוטירט

 בוחרל ,ונריע לש םחה ריוואה ךותל זלה רופכה ןמ ,םשמ ונקמח

 תעלבומב חוכה היה אל .אמא-אבא תיב לש שידיאלו ונלש

 .ריעה לש דחוימה זכרמה לע ייוג םתוח עובטל וז

 ¬והי .התיה תדהוימ ריעה בלבש ןורטאיתה תבחר וליפא

 לש ותונחל רס ינולפ .םיער תחישל םש ורצענ וא ורבע םיד

 הקדובל ונפ םירענו םידלי ׳הדולפ לש וא ןמרבליז־קרו׳זאי

 השנמו םירפא לש וא ןמרוג ילדנמ לש (ץע לש קסויקל)

 םיינפוא לע בוכרל וקשחש םירענ .הדילג קקללו סאבק תותשל

 תונפלו ,םיל לש הכאלמה תיבב דימת חישו גיש םש םהל היה

 םניאש םירחא לש םדיצב םידוהי םיריעצ םש םידמוע ויה ברע

 תגצהל הסינכל דע המרב תוחלוק ויה םהיתוחישו ,תירב־ינב

 .ןורטאיתה וא עונלוקה

 לספה קנאילו ול המ ,הלודג ההימת יתהמת ךכ םושמ

 לש רדג ףקומ ןבא לש ןכ לע בשומל ול הוויאש (בולצה ושי)

 המ ליבשב ?ילדנמ לש הקדובה לומ ,ריעה לש הרובטב לזרב

 םימיה דחאב ? אקוד רשגה דיל הז םוקמב ותוא ודימעה המלו

 ונתאמ דחאו ,התיבה רדחה ןמ ונבושב קנאיה ינפ לע ונרבע

 ."אוה םרח יכ ונבעתת בעת ,ונצקשת ץקש" קוספה תא שחל

 ונישע ונחנאו ,תילאמשה ותאפמ תורעש שולש שלת ךכ רחא

 ,רשגה דיל בצינה םלוג םתס הז ןיא יכ יל רווחתנ זא .והומכ

 חלתשנש ,לו׳צשוקה דיל םיפחרמה תוחורה לש אוה חילש אלא

 קוספה שחל לש תוכזב ,ןכל .ונלש םיברה תושר ךותל םשמ

 .אעראד ארפעכ לטובמו לטב ותוא ונישע ונלש

 ךיראי םוי לכב אל .ג
 ,הסנרפ ירחא םימהמו םימוה ונריע ידוהי ויה םויו םוי לכב

 ,וקלח תנמו שיא שיא .תוצוח שארב הרתי הלומה אלב ךא

 םיניערג לש ירכ רוכמל הצר ץירפה םא .החווצ ילבו ץרפ ילב

 קרו ךא םיכסה ,חוכבדדנוקה ,ונלש ידוהיהו ׳בקנש ריחמב

 לש ופוסב יכ ,העשה תא קוחדל םעט היה אל ,הזמ תוחפל

 לבקלו ורבד־לעבל רתוול אלא ץירפל הרירב ,דתיה אל רבד

 ןעבוכה ,רלדנסה ,טייחה םג ךכו .ול יואר היהש ריחמה תא

 םע תא שיבלהל היה םקוסיעש הנשה־לכמ־םידוהי ,םתומכשו

 .לוח לש םוי םתסב ךרדה םהל הצא אל — וליענהלו ץראה

 בראנה םולכ ,לוח לש םוי םתסב ןוזפיחל םעטה המ ,תמאבו

 תרטרטמ המותי רכיא תלגע ,דתיה הזכ םוי לש ורקובב ?רעוב

 ריעל לודגה רשגה ןמ םינבא-יקולח ףוצרה בוחרה ינפ לע

 ׳יסרפל ןוקית שקבל ידוהיה חפנה לא תודעומ ויה הינפו ,המינפ

 םומ וב לפנש לגע רוכמל ידוהיה רקבה־רחוס לא וא ׳הקוזינש
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 תודלי יקרפ

 רדע .לארשיו השמ תדכ הרשכ הטיחש אלא הנקת ול ןיאו

 ־ידל רבעמש וחאה ןמ בירעמל החנמ ןיב רזוח היה תורפה

 .תוצוח שארב אתוחינב ול דעוצו הבטיב

 ינא ?בראנה לע ןטיאל ולהנתהש תודוספרה תא תיארה

 דעסימ לעמ ,הטמל הלעמלמ ןהב לכתסהל ונבהא םיטוטאזה

 תויונב ויהש שקה תותקבב תונרקסב םיננובתמ ונייה .רשגה

 ץעה ילוב לעמ רמתימ ןשעו תרעוב הרודמ ןדילו ׳ןהילע

 ־וספרה .לתב תותובעבו םילבחב הזל הז םיקוחרהו םיקובדה

 םתוא םירשוק ויהו והנשמל ץע־לובמ םיצפקמ ויה םיאד

 לכ לע ןיע תפעה םאו ,הזמ הז םתוא םיקחרמו הרוקב םיפחודו

 וקב לתפתמה קנעו ןותלקע שחנ תיאר ,הזה ףצה עסמה ךרוא

 טא ,רשגל תחתמ םייתלצעב ענו בראנה ינפ לע יתיווזו רובש

 •םרזה דרומב טא

 תצרחנ וא התיה תנמוזמ קחודב וא החוורב הסנרפה

 לכב אלו "קוש" םוי לכב אל .עבושל ימו ןוזרל ימ ,שארמ

 ?ןוזפיחה ףיסוי המו ןתי המ ,דיראי עובש

 ׳ו־ו ׳ג ימיב קושה םויב ונריע השבל תרחא חור לבא

 תא ונריע הפילחה זא .שדוחל דחא /ג םויב דיראיבו עובשב

 .תבבותסמ המב לע הרואפת לש ףוליחכ הינפ הארמ

 ריעה תא םיפיקמה םינתסובהו תודשה ,תורעיהש המדנ

 ,ריבכמל םיסולכוא הכותל וטלפו וידחי ורבח ׳הירבע לכמ

 ¬כיא לש םילג ילגו ,קוחרמו בורקמ םידוהי םילכורו םירחוס

 עפש !םהיתולגע לע םתלוכרמו םהלש הדובכהו תורכיאו םיר

 תולגע ,םיילוצי תונבו דחא לוצי תונב תולגע ,םיסוסו תולגע

 ראשמו םיציב ,תולוגנרת ,המדא יחופת ,האובת יקש תוסומע

 רקובה תמכשהמ דחא קיפאב ועסנ־ורהנ לכה — ץראה ינמשמ

 ,בוקאממ האבה ךרדמו בוקשיוומ האבה ךרדהו רשגה ןמ

 םילודגה םירפכה ןמו קסלשאנמו קצורסמו בונאכ׳צ ךרדמו

 .םלוקב ריעה עקביתו ׳הביבסבש םינטקהו

 קושה רכיכו ,שגור ןויטבמסל םוי ותואב ויה ריעה תוצוח

 ןלוק ונתנ תיב תורקע ,ורענ םיסוס ׳וחווצ םילכור .שרגנ םיל

 הנעמב וז לע וז ולע תוינרגתו ,"תואיצמ" ןקדובבו ןנחובב

 יבג לעש האובת קש רתא ורזיח םידוהי האובת ירחוס ,ןושל

 ץראה לעו םינכוד יבג לע .םירותפכ הזו םייפגמ רכמ הז ׳הלגע

 םידוהי .בוט לכמו תוריפ ,םיגד ,תיקדס ,חבטמ ילכ ומרענ

 ןפ ׳רהמ רהמ .הריכמל ימו היינקל ימ ,בושו ךולה וצר־וצא

 .רחא ךמדקי

 םיצל םש ונאצמ .ול וניוויקש םויה הז ,םיטוטאזה ונאו

 תולרגה השוע (תרמזמ הבת) "הקנירטק" ןגנמ ׳םיטוטהל ישוע

 ,הספוק ךותמ לפוקמה רפסמה תא איצומ היהש ,קורי יכות ולו

 םינולב ,חור־תונחת ירכומ ,הלגעל םותר תואיצמה־רקי רומח

 םילוגנרת ןהיתוצקבו תוירכוס ןהיתויפש תויקורשמו םיפצפצמ

 תויכש ראשו הפ־תויחופמ ,םירלוא ׳ימוג ירודכ ,םימודא

 םרענ היה לכה — ? םש היה אל המו .ןטקה ונמלוע לש הדמחה

 ,דתיה םהל הוואתהו ׳דיה גשיהב שממ ,ץראה לע תומירעב

 .הלודג

 ,םיכרכ לש ןואשב המעפתה ונריעו ,דיראי דחא םוי

 תחנו טקשב הפנטצהו הבש — תרחמלו ׳םע יתבר הלומהב

 .אבה קושה םויל דע

 הקטסאני׳זטה תרומזת םע .ד
 יופכ ןותבשל ויה םייוגה לש תואגחהו עובשב ןושאר ימי

 םינוונחה ויה םיסונא הלא םימיב .םידוהיה לש םהיתויונח לע

 לש הערה וניע תמחמ ,יאשחב תונחל חוקל סינכהל ונלש

 ןוגה רפוכ םלשל ץלאנ ,תאזכ הריבעב ספתנש ימו ,רטושה

 ¬פהל היה יד .הרטשמב המשאה קית תא לטבל ידכ םיכוותמל

 — ברקתמ רטושה הקלאלש סאג־הקטאיה הצקב העידי חיר

 ביתנ ואצמ הלוגס ידיחי םידוהי קר רשא םירטושב חושקה הז

 לכבש תויונחב רחסמה אפק דימו — אלמ ףסכב השקונה ובילל

 .הצוחה תירוחאה תלדב ןוזפיחב ואצוה תוחוקלהו ׳הביבסה

 םוי לש ןילוחב שיגרהל ונלוכי החונמ םוי לש םעט■ הזיא

 ריכזהל אב םהלש ןותבשה םוי ?תבשה תרחמל עובשב ןושאר

 .םייוג לש יתורירש ןוטלשל ונייה םידבעושמ יכ ונל

 — הז םויב יוציפ לש העש ,דתיה םיקדרדה ונל לבא

 דעצמל ,13־ה םילגרה ליח דודג אוה ,הקטסאני׳זטה תאצב

 קושה רכיכמ םידעוצ ויה םילייחה .השארב תרומזתהו ׳יגיגחה

 ¬עוצ ונייה רדחה ידלי ונחנאו ,ןיטקרסקל דע ריעה זכרמ ךרד

 בצקב לגרב לגר ,םהידיצלו םהינפל ,הכרדמה לע םמע םיד

 עיגהל ידכ םהידעצ םישיחמ ויה ונכותבש םיזירזה .שראמה

 *במה תשוחנה תורצוצח ונתוא וכשמ .תרומזתל ,רוטה שארל

 ונבילבו ,םיבובאהו תוטנירלקה תורוש ןכו ׳תוינסרכהו תוקר

 דצה תרומזתה ינגנמב אוה ,לפא ׳ונלשמ ידוהי יכ ונכרבתה

 םיפותה תושיקנו םייתלצמה ילצלצ בצקב ונילגר ונאשנ .תדע

 תניגנל ומדקש ,לודגה ףותה לש תומלהה ת יוולב םינטקה

 .שראמה

 ונייה הז ריש ,"הדמורג הקצל׳זטס ,הדגירב אשרייפ ימ"

 ברחב שארב דעוצ היה רויאמה .תחאו האמה םעפב םיעמוש

 םהירחאו ,םיכורדו םיפוקז ויוולמו ןלגדה וירחא ,םורל הפולש

 םילתוחמ םילימרת ,הדלפ תודסק ׳םינדוכמ םיבור ,םירוט ירוט

 .רדהו חוכ — תחא העיספב לכהו ,בגה לע

 שאה יבכמ לש םיסוסה .ה
 דעבמ הרצוצחב העיקת םיעמוש ונייהשכ ונריעב םינפל

 םא ןיחבהל םיעדוי ונייה אל ליגר םוי לש םיירהנמ ןולחה
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 ץיבונרהא םייח

 ־סיגאמה םעטמ עקות־לעב לש העדוה וא שא יבכמ לש הקעזא

 םידליל בויסנ תבכרה רבדב וא תואיצמו תודיבא רבדב טארט

 ¬ונכטה יגשיה עיגהב ׳םימיה תוברב .תועובעבא תלחמ דגנ

 רפוצב הטושפה הרצוצחה תא םיאבכה ופילחה ׳ריעל היגול

 ׳תוצוחב הלודגה העיקתה עמשיהב זאמ .ריווא תבאשמ לש

 .ונתבריקב םש יא הפירש הצרפ יכ לכל היה רורב

 םויב .הביבסה ירפכ לע בורל הבסנ הקילד לע העומשה

 היה ,זוע ימשגו םיקרבו םימער תרעס רחאלש יחולחל ץיק

 .הרגיש לש העפותל קפואב תוקוחר תודוקנ ךותמ רמתימ ןשע

 וללה תורעסב ויה ןהלש שקה תוגג לע םירכיא לש תותקב

 .םיצע ורעבו תונרג ורעב .םיקרב לש תועיגפמ תובהלב תולוע

 הזכ ערואמ .רידנ ןויזח .דתיה המצע ריעה ךותב הקילד

 לש ותיבב הקילדה הצרפ רשאכ ,ונתודליב עריא ליגר יתלב

 תמכשהב חספ ברעב ריעה זכרמב ןייטשנטכיל התמש לאומש

 .רקובה

 — ריעב הרבה הלפנו הריפצה עמשיהב יכ המית ןיא

 ןותראמ הציר וצרו םהיקוסיע תא םיטוטאזה לכ וקיספה ,הפירש

 תאצוהל תונתלעפה הלחה םש םוקמ ׳זיוהטארה לא ,קושה לא

 ¬תהל ונייה םינרקס .הצוחה ןסחמה ןמ םיאבכה לש בכרה ילכ

 תורוניצה םע תולגעה יבג לעש תובאשמבו םימה ילכימב ןנוב

 ךות .םהילעמש תשוחנ לש םירזבאהו םיקושיחהו םימ תזתהל

 ,םהישארל ללקדושוחנ יעבוקו הצורמב םיאבכה ואב ךכ ידכ

 ¬בכה תורישל קוחכ ובצייתהש ,םהיסוס םע םינולגעה םהירחאו

 ¬ותרה בכרה ילכ לש הדובכה לכו רפסמ תוקד ורבע אל .םיא

 םימודאה םילכימהו תובאשמהו תומלוסה םע םיסוסל םימ

 .ריעל ץוחמש םיכרדה קבאב ומלענ תשוחנה יעבוק ישבוחו

 יווהב ילרטאית רזבא ויה םיאבכה לש תשוחנה יעבוק

 גח ימיב תוצוחב םדעצמ .תוקלד יוביכב אקוד ואלו ׳ריעה לש

 תויגיגח וויש םהו ,תרוסמלו גהנמל ויה הנידמה לש דעומו

 רוקמ השמיש םתרומזת תניגנ יכ םא ,ריעה הארמל תוצילעו

 -וב טנדנמוקה לש ריהיה וכוליהב לכתסהל היה יד .תוצלהל

 לעב ועבוקשכ ,םיאבכה תגולפו תרומזתה שארב יקסבוק

 לסלוסמה ומפשו שמשב קירבה רוחאמו םינפמ ףסכה תרותית

 י׳זארטס טנדנמוק ינא :רמוא ןיאב עיבמ ,עיגה תרותיתל דע

 םתס אל יכ ,םכמ דחא לכ עדייו !רחא אלו אוה ינא ׳ייבוינגוא

 ־טאפ דועי שא־יבכמ .םכינפל םידעוצ םימ לש םינוליס יזיתמ

 .תדלומה ןעמל דובכ לש אוה הבוח יולימ ,אוה יטויר

 םקוסיעו םהלש םיקרוממה תשוחנה יעבוק זא יל ומסק

 יתניב הרצק דא .םיקירבמ םימזבא ילעב ,םימודא בכר ילכב

 יעבוק לש םישבוח המ םושמש ,זלה םלועה־רדס תא גישהמ

 לש םבכרל םיסוס סויגל וליאו ,ושע לש וערזמ קר ויה תשוחנ

 .בקעי לש וערז לשמ םג םירשכ ויה הלא

 םחד לש היסונגה ימיב .ו
 הפוצרפ תא ונריע התניש םייוגה לש םייתדה אגחה ימיב

 ¬סמו םהיתובשומ תומוקמב םיסנכתמ זא ויה םידוהיה .ןיטולחל

 הלטצא תשבול זא התיה ריעה .םמצע ךותב דופיקכ םירגת

 הנשה שארו "םיהולאה תדלוה" ןוגכ םימיב .תידעלב תירצונ

 ינומעפב לצלצל םיברמ ויה ,ףרוח לש ומוציעב םילחה ,םהלש

 לצא תימשיטנאה תואנקה לש חתמהו ,ברעהו םכשה תויסנכה

 יגב וניחא וגהנ תוריהזה ןעמלו .רבוגו הלוע היה ונינכש

 תואריהל וענמנו "ךתיב יבשוי ירשא" בותכה יפל לארשי

 הבילצה םוי אוה ,םנושלב ץונאקלייו — ״לודגה לילה״ .תוצוחב

 יכ ונעדויב ,תושפנ תנכס לש הלילל ונל היה ,םהיהולא לש

 הכופש םתמח ,הליפתה ירחא היסנכה ןמ םיאצויה םינומהה

 .םידוהיה םהינכש לע

 ויה — םנושלב ולא׳צ ידוב — ״קוריה ישימחה םוי״ב

 םימיקמ ויהו םתייסנכ דילש םהלש בשומה םוחתמ םיאצוי

 םהבש תובוחרה ינרקב ןחלופ תומב ןכותבו ,תוקורי תוכוס

 טשקל םיחרוט ויה רקוב דועבמ .ידוהיה רחסמה ליגרכ שחר

 תדעונ התיהש ,הלודגה הכולהתה סקט תארקל הלא תוכוס

 ¬שופ האמוטה ירעש ט״מ יכ ונימיד הז םויב .םוי ותוא ירהצל

 ¬ומהה תכולהת םע ריעה תוצוח לכ ינפ לע לו׳צשוקה ןמ םיט

 ללוכ ,הכוסו הכוס לכב םתדמעהו םילספהו בלצה ילגד םע םינ

 .םידוהיה תובוחרבש תייוגה תעלבומב

 .םהלש תידעלב הריז ריעה תוצוח ויה הלאכ תולילו םימיב

 ןורטאיתה תבחרבו יאמב ישילש ,אנ׳צילבופ לש בוחרה ינרקב

 םילייח ,םיצקש לש תורובח תורובח םידמוע ויה רשגה דיל

 ־ףדוע ילעב םהמו ןיפוליגב םהמ ,תירב ינב םניאשמ םירחאו

 המדנו ,ףרה ילב היסנכה ינומעפ ולצלצ ללחב .יטוירטאפ ץרמ

 רזומו רז ריווא ,תרוטק תוחירב לוהמ ריעה ריווא יכ היה

 .םושלש לומתכ אלש

 ארטיסה תא ףודהל ידכ םיינתומ ונסניש רדחה ידלי ונאו

 ,םהלש לאה תדלוה םוי לש וליל אוה ,"לתינ" לילב .ארחא

 קחשמב דוחיבו ׳םיפלק קחשמב תוקבדב םיקסועו םיבשוי ונייה

 רוסא הז הלילבש ונדיב תרוסמ יכ ,שממ ףסכב וליפאו ,31דו

 קחשמ ףאו ,המשנ יוליעל שיא ותוא הכזי לבל ,הרות דומלל

 םיבר .וערב ןטשה תא לבלבל איה הלובחתו רתומ היבוקב

 תליחתמ הלא םיקחשמל רתיה םידקהל וגהנ ונלש הירבחהמ

 תלמ) "והחכשיו" :ינחלס ךויחב םיגלגלמ ויה ונירוה .הכונח

 ¬יתה ישארו (הכונח לש עובשב הלחה ,בשיו תשרפ לש םויסה

 ךא ."קעטיוו טסייה הכונח ןטרמ טליפש דיי רעכלעוו" ןה תוב

 ורפה ׳הל תושעל תע :ךכ לע רמוא היה ,דמלמ ךניח ,ילש יברה

 הרות דומלל אלש איה תשרופמ הווצמ — רמולכ ,ךתרות

 .םהלש םחוכ תא תופרל ידכ תושעלו ,הליל ותואב
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 תודלי יקרפ

 ינלופה רפסה תיבב .ז
 רפסה תיבמ הוצמ־רב ליגב םידוהי םירענ השולש תרבעה

 — ריעבש םירצונ ידליל ס",דיבל םידוהיל יתלשממה יממעה

 לש תויולכנתהה תרשרשב הילוח .דתיה — םהמ דחא ינאו

 םייולגה םיימשיטנאה .םוקמבש םיידוהיה םיניינקב ןוטלשה

 יתלשממ ידוהי רפס תיב לש ומויק רבד תא ולכיע אל םייוסכהו

 ילאיול הז דסומש יפ לע ףא ׳םידוהיה ולהנמו וירומ תווצ לע

 לש העדות ׳א התיכב לחה וגפס ויכינחו ,היה יטוירטאפו

 ,הילודגלו הירוביגל הצרעהו ןילופ תדלומל לובג אלל תונמאנ

 שטשטל ךרוצ התאר תושרה .יקסדוסליפל דעו ירבורכ בלסלובמ

 הטישב תאז התשע איהו ׳הז דסומ לש ידוהיה וייפוא תא

 תוכילהה םיענ ,להנמה ןאמטוג לש ומוקמב .הליחת הבשחמבו

 .םפושמה ינלופה ץיבי׳זדנאלאט תא ונימ ׳לכ יניעב דבוכמהו

 רובעכו .תירב ינב םניאשמ רפסמ םירומ ופריצ םירומה תווצל

 תיבב תונבו םינב ודמלי אל — הריזגה האצי תודחא םינש

 הליבקמ התיכל ורבעי םינבהו ,הנוילעה התיכב ידוהיה רפסה

 .ינלופה רפסה תיבבש

 ,םירענה תשולשל אלא העש יפל הריזגה העגנ אל ןכא

 ועיגה אל וא םירדחב ודמל ונליג ינב תיברמ .דבלב ,רומאכ

 "שא תליבט״ל ךכב וניכז ,תאז תמועל .רקיע לכ ׳ח התיכל

 ,םייוגה ונינכש םע תיזח תושגנתהב דואמ ךר ליגב הנושאר

 ונלש הז םלוע־גלפב ונמוקמו ונמצע תרכהל בוט חקל הז היהו

 .ושע לש וערז םע בקעי לש וערז ,וידחי הב ונרדש הפיפכב

 םרכזאו ,שדחה דסומב וניסנתנ םירזומו םיבר םירבדב

 לע םיפורגא רפסמ םימעפ ונעלבש רחאל .םתונגב אקוד ואל

 יולת וילעש) התיכה ףס לע ךורדל ונזעהש םושמ ,ונידוקדוק

 תומולהמ ונילע ותיחנהש רחאלו ,שאר יוסיכב (בולצה היה

 איטחה וא הדיעצב לשכ ונתשולשמ דחא רשאכ ,םיפודיגו

 קחשמ תעשב וכותל אלו לסה תפש לא רודכה תא וליטהב

 םהיניעב ונייה .הרירב ןיאב הלא םע הלא ונמלשה — יתתיכ

 ,ןובשחב ונתרזעל וקקדזנ םהבש םיזבנה ףאו ׳םילבסנ םיבשותל

 תונדאה םחי תא ונילע ונלביק תאז תמועל .רכו תינמרגב

 ונלגרתה .ןיררוע הילע ןיאש עבטבש העפותכ וניפלכ םהלש

 לש תומש הלא ויהו י ונתוא וניכ םהבש יאנגה ידניכל וליפא

 םש ,"בובז לעב" היה םהמ דחאו ,ינלופה רולקלופה ןמ םידש

 .אקוד ירבע

 ¬שולש לא ףרוצ אוהו התיכב םש היה יעיבר "ידוהי" ,םרב

 ומש .ול וקיבדהש יוניכה יפל "קנומ" הז היה .וחרוכ לעב ונת

 ,"די׳ז" אוה יכ ועבקו והומטש וירבח לבא ,קהבומ יבאלס היה

 יכו "קדצב אל הז" יכ תלוזל ריעהל חיטנ ול התיהש םושמ

 ."ךכ תויהל ךירצ רשויה יפל" ןכו /ךכ גוהנל ןוכנ אל

 םידוהיש ,התיכה ךנחמ ,ןאמת רפסה תיב ותואמ יל רוכזו

 ,יבודוראנ) קדנא .וחור־בצמ תא םירכעמ ויה יקסדוסליפו

 רשי בצינו ךורא־קד ףאו חרק שאר לעב ,היה ףורש (טארקומד

 דאנ םואנל בהא !היה עורג הרומ .ןבל טעמכ־ריהבה ומפשל

 .תאצה ןוטלשה ימימ תונורכז תולעהלו םייטוירטאפ םימ

 היה אוהו ,"תחא ןזואב" וירבדל םיבישקמ ויה םידימלתה

 סנכנ םעפ .הנוילעה הבטקואל ליגרכ ועיגהב בהלתמו טפטפמ

 .ןורחו םעז — ןבל ומפש ׳םודא ופא ,ולוכ בהלושמ ,התיכל

 לש עולה ןמ ץורפל דיתע המ עדוי ימ ,םייניע וליפשה לכה

 קסוטלופב אצמנ אל !הירורעש״ :ויפ חתפ הנהו .הז שעג רה

 ןיקתהל ידכ ידוהי גגז אורקל ויה םיחרכומו ,ינלופ גגז יתבר

 "!הירורעש ...!הפרח ...היסנכב השמש

 לעב הניחבב .הזמ לודג שפנ חפמ היה ןוכנ ןאמורל לבא

 תורפסה לש םינושארה תורוקמה םה המ :הלאשה הגצוה הפ

 ,םגמג יקסר׳זדניק ,קתש ק׳צאבוק ,עדי אל הלוטפד ז תינלופה

 ,התיכה יוליע היהש ,ינארתולה רוטסאפה לש ונב ׳קול וליפאו

 תחתמ לא חונצל םינכומ ויה ראשהו ,הרבה לוק הזיא למלמ

 .ןאמור לש שא תורזמה ויניעמ קמחתהל דבלבו תונחלושל

 רבכ ןאמור .עיבצמו ודי םירמ םידוהיה ונתשולשמ דחא הנהו

 דוע ול ןיא וישכע .םרח הלעהו םידימלתה לכ תא טעמכ לאש

 הנתינ הבושתהו — ידוהיה עיבצמה תא לואשל אלא הרירב

 •הכלהכ

 לש לושחנב ןאמור לש שעגה עולמ הבלה הצרפתה זא

 רשפא הזמ .היבוברעב ירוטיר םולקדבו תוחפייתהבו החווצ

 רהוסה יתבל םינלופה ונא" :ןוגכ ,תונויער יסיסר טולקל היה

 םכל שי וישכע ,תרתחמב תינלופ דומיל לע ונכלה םיראצה לש

 ןושלה תודלות תא םיעדוי םתא ןיאו ,ןילופ םכל שי ,הנידמ

 "!הפרח ,עדוי ידוהיה ,םיעדוי םכניא םתא !םכלש

 .ןאמור לש וחורל יתנב המ םושמ

 ..ונתמדא חא שוסינ אל .ח
 תובאה ץרא ,תדלומה תעדות ,דתיה םינלופה ונינכש ליבשב

 .וילאמ ןבומה רבד ,רודל רודמ השרותו שפנב העובט ,םנושלב

 רוצי .דתיה איה .הדוסיב התיה תינתלכש וז העדות ונליבשב

 .הל הוולתנ לופכ עקרו ,רכנ תמדא לע ונמויק לש תוביסנה

 החנה תובא יקרפמ וצה ,"תוכלמ לש המולשב ללפתמ הווה"

 ¬קומה תודשב המימי םימימ ונכותבש לארשי ינומא ימולש תא

 לש עשרו .חופיק ייוליגב קבאמה ,ודגנכו !תולגה לש םיש

 ¬ידמב דובכ לש םויקל ידוהיה לש ותוכז לע הדימעהו תושרה

 ¬גרל רנ .רתיהש הפקשה — המויק ימיכ אוה הב ובושייש ,הנ

 .םימיה םתואבש ןילופב ונלש רעונהו םעה ינומה לש םהיל

 ¬ממה תרגסמב םידוהיה לש םתוצבתשה תא וניאר תאז םע

 -ארה םלועה תמחלמ רמגב היחתל המקש ,ןילופ לש תיתכל
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 ץיבונרהא םייח

 ¬שפא העיגפ לכ יכ ונמאהו ,תואיצמה תבייוחמו תיעבטכ ,הנוש

 ונצרעה ןכל .םידוהיה תערל היהת ןילופ לש היתולובגב תיר

 םימימ התורח ימחולו היכלמ ,ןילופ ירוביג תא ונתודליב

 ׳םינולליגאיה םיכלמה תא ,יקלייו ׳זיימי׳זאק ךלמה תא :ורבעש

 אבצ דגנ "םילגמה אשונ" שארב ץצוח אציש וקשו׳צשוק תא

 רשיה לכשב ונספת יכ ,םהילע ונדמולב םמע וניהדזה ,םיראצה

 .הידוהי לש םמולש הב חטבוהו ןילופ הננוכ הלא לש םתוכזבש

 ¬לופה םידודגה רצוי יקסבורבמוד ׳תורחה םחול וקשו׳צשוק

 ימואלה הזוחה־ררושמה ץיבקצימו ,הילטיא תמדא לע םיינ

 וניוורו ץיבקצימ יבתכ תא ונדמל .תידוהיה ונתמשנ תא ובבוד

 ונתושפנב .רקוב ימודמדב לט ילגאכ םותב ויתונויגה תא

 רשאכ ,םילוליה ירפ בינהל ויה םידיתעש ,םימלת ושרחנ

 .ונלש םירוביגב םינלופה לש םירוביגה תא ונתעדותב ונפלחה

 .רחא רופיס הז לבא

 .דתיה הומכו ,ןילופ תנידמל ונתונמאנ התיה תיעבט ןכ לע

 היסור תא ונאנש .יקסדוסליפ לשרמל תיתודליה ונתצרעה

 ירפס ךותמ ונל תועודי ויהש תינמואלה הינמרג תאו תיראצה

 םזיצאנה עיגה םע תונותעה ןמ ונעדי הנורחאה לע .דומילה

 .םירשכו םיבוט "םינלופ" תויהל ונפאש .1932 תנשב ןוטלשל

 תישאר תנש ,ונריעב 1929 תנשמ הזכ דמעמ יל רוכז

 לעו םפא לע יקסדוסליפ לש היצאנאסה רטשמ לש ותוססבתה

 ,הנגפה זא הכרענ ונריעב .ויבירי ראשו םיקדנאה לש םתמח

 לש רודזורפה חופיסל םינמרגה תועיבת דגנ ,ןילופ ירע רתיבכ

 ־י׳זרטה תרומזת הדעצ הנגפהה שארב .םתנידמל קסנאדג־ןורוט

 טארטסיגאמה ידיקפ ,םהילגד לע םירנויגל תצובקו הקטסאנ

 םכותבו םיניינמ המכ לכה ךסב — טפשמה תיבו טאיבופהו

 — הנגפהל וקעזנש םינומהה ורהנ םהירחא .תוזרכה יאשונ

 םיידוהי םיעבוכו תוכורא תוטופק ישבול םידוהי םלוככ םבור

 ,תרוחשת ינבו םהיתודימ לע םידרוי םינקז ילעב ,םירוחש

 דע ךסב ודעצו תושרדמה יתבו םידיסחה יתבמ ואבו ופסאנש

 .קושה רכיכבש טארטסיגאמה תיבל

 ¬כהה םותבו םימאונה לש םיצרמנה םהירבדל וניזאה םש

 תאו םילגדה תא םידיקפהו םירנויגלה ופינה תויטוירטפה תוזר

 (העובש חסונ) ׳"הטור״ה תא הנגינ תרומזתהו ,םורל תואמסיסה

 ...ונתרוה איהש המדאה תא שוטינ אל" :םינלופה תריש הוולמ

 תוטופק ישבול לש לודגה להקה "...םעה ינלופ ,ונתמוא תינלופ

 .הנידמל ויה םינמאנ .םוד בצינ

 אדזג אלאיבלו סבאלפופל .ט
 ידוהי ׳דבלב םידממ ינש ויה ונלש יווהלש רמוא םא םיזגא

 הדשב ףונל יתנווכ .ילארטינ ,ישילש דמימ םג ונל היה .ייוגו

 .םדא יניע ןוזל ידכ ארבנש ,ונתייאר

 ¬רפה אשדה ירכ לע ,ריעה לש הרוביעב טטושל ונבהא

 רבעמ המק תודשו רעיה יליבשב ,בראנה תודג לע ,םיינוח

 םיצקשב ונכרדב ונלקתנ אל דוע לכ .בושיה לש ומוחתל

 ארבנ ונליבשב וליאכ ,ןטקה ונמלוע לש וויזמ ונינהנ ,םינייוע

 .לוכיבכ ,היה ונלשו

 לדוגמ יא) "הפמאק״ה לא םיכלוה ונייה ץיקה תומיב

 בזכא לחנ וניצח .בראנב ץוחרל חבטיבירל רבעמש (היחמצ

 יחטשימ לע םיכורד םיליבשב ונכרד ונישעו ,רושימה לא ונינפו

 תא ונכרדה תופוכת .הקורי היחמצ תוסוכמ תוציב ןיב םיחרפ

 ¬שדמ ויהש םיזוורב לשו וחאב וערש תורפ ירדע לש םתחונמ

 ונל הוושי ימו המדי ימו .םידמוע םימ תוילולשב םש םישד

 ונצרו הנורחאה ךרדה תרבכב םיילענה תא ונלשה רשאכ

 הליבט לש גונעתה אב ןכמ רחאל .רהנה תפש לא רשיה םיפחי

 יאל דע היחשב עיגהל הלודגה הרמויה הירחאלו ,םימב

 .םיאובחמ אלמ אוהו םיחישו ףוס הנק לדוגמה ,רהנה עצמאבש

 לא הלאמש בראנה לעש רשגל רבעמ לייטל םיברמ ונייה

 לויט .ונריע לש טייקה בשומ אוה ,סבאלפופל ךרדב ,וחאה

 המצע ינפב היווח םהמ דחא לכו ,ול ויה םיבלש השולש הזכ

 ןיבש שלושמה בחרמב ערתשהש ־׳רושימהו קוריה רכה .התיה

 םיקחשמ־שרגמ ונל שמיש ,סבאלפופל ךרדהו רעיהו ברנה

 .םירוכש םיינפואב הביכרל הריזו לגרודכל

 םש םוקמ ,סבאלפופב רוקיבה היה המצע ינפב היווח

 םימילחמ םגו םידימאה לש םתיב ינב ץיקה ישדוחב וררוגתה

 רעיה ןמ םש ףדונה טחמה יצע לש ינחירה ריוואל םיקוקזו

 ךיתואירל קומע חצ ריווא ףואשל תלוכי סבאלפופב .ךומסה

 האמחב ןהידלי תא תוהמיא ומטיפ ןאכ .שפנ עוגרממ תונהילו

 .הבילחה ןמ רשי ירט בלחבו

 דבחמ לא — רעיה יבע היה ונלש ץיקה ילויט לש דעיה

 תוהמיאה ,םישישקה םינטייקה .םירתסנה ויליבש לאו ויא

 ¬לטמ תא םיכרוע ויהו ,הרעיה רקובה תועשב םיאצוי ויה ףטהו

 םירשוקו ץראה לע תוכימש םישרופ ויה .ויתכריב םהילט

 רפאש םה .םתאנהל םהילע םידקרפתמו םיצע לע םילסרע

 ¬ועבצאב וללומו םינרוא לש ףרשב לוהמה ריוואה תא ומשנ

 הלפנ הקותמ המונתש דע םיקורי םיטחמו םילבורטצא םהית

 .םהילע

 םיהובגה םיצעה לא ,רעיה ןויבח לא וכשמנ םיטוטאזה ונא

 חורה לש הימהה תפשב ץע בבודמ ץע םש םוקמ ,םילצמהו

 םיאורב ינימ לכ לש םירוקרקו םיצויצ ׳םיפוצפצ םהל םינועו

 תרמצמ ףפועמה ףנכה לעבל דע ץראה לע ץרושה ץרשה ןמ

 םיליבשב ,םיחיש ןיב ,םשל ףחד םומכ רצי הזיא .תרמצ לא

 לע ונחג !תורוחש תוינמכוא ןאכ !רוצע ,הנה •םיליבש־אל

 — רשיהו םירוחשה םירגרגה תא ונשלת ,םיכומנה םילועבגה
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 תודלי יקרפ

 לע לוחכ־רוחשה סיסעה תמיתח ונריאשהב ׳הפה לא דיה ןמ

 ירחא יכ ,םירמוא ויה ונלצא) וניתועבצא תוצק לעו וניתותפש

 הרוק ןיינע המ !תולישבמ תוינמכואה הרוק תשרפ לש תבשה

 .(עדא אל תוינמכוא לצא

 לא םיליפעמ ונא !ארוג אלאיבה שאר לא !ייה — ףוסבלו

 ,הדירי ךרוצל אלא .דתיה אל הילא הילעהו ,ןבלה רהה תגספ

 תוססוב םיילגרהשכ ,םיילענ אלב הריהדב היה גונעתה יכ

 תיתחת לא הגספה ןמ הציר תורחתבו תוסג תועיספב לוחב

 .רהה

 :׳ב קלח

 ונא ונמלועב

 ונלש םידמלמה תוכזב .י
 הטמ לש םלועב ,תומלוע ינשב םש ונבשי ןילופ ידוהי לככ

 ונירוה .השעמה ימי תששב ונייה הטמ ירד •הלעמ לש םלועבו

 םירכיא םע םיקסעתמ ויה ,הסנרפ ירחא הפידרב םיצצורתמ ויה

 ,םייוגה לש תושרה ידיקפו הררש ישנא םע םיקבאנ ,םיצירפו

 לוכאל םחל ליבשב םמצע ןיבל םניב הזב הז םיככחתמ ףאו

 םלועב "הלעמ ירד" ונייה תאז םע דבב דב .שובלל דגבו

 אל ירכנ לש וניעש ,ימיטניאו אלפומ ,ילאירוטירטסקא־ידוהי

 .וב הטלש

 *חור הריפסל םילעתמו הרתי המשנ טעמב םידייטצמ ונייה

 גנוע ולוכש תבשה םויב אקוד ואלו ,ונלשמ חישו גיש לש תינ

 קמעה ןמ חורבל היה רשפא העש לכו םוי לכ .ידבלב ידוהי

 רכמתהלו הלעמ לש םיפוסיכה ןדע־ןג לא הטמ לש רוכעה

 .ותליפתו שיא שיא .ןוזחלו שפנ תאשמל ,בל תלאשמל ,הליפתל

 לש הירלקפסאב .ונתודלי שרעמ ונב הנניק הריתיה המשנה

 חוכ ונב הנתנש איה איהו ,ונביבסמש לכה לע ונפקשה וז

 דע ונרוד ימי תוכופהתב םילג ילושחנ לומ םיפוקז דומעל

 •םולה

 תיב — ?תידוהיה הרתיה המשנה תא ונכותב עטנ ימו

 אצויכו םיידוהיה תודסומהו םינוגראה ,ידוהיה בוחרה ,אבא

 חצנ תשוחת לש תישארב תעיטנ לע חבשל ןויצ לבא — םהב

 ןכ לע .ונלש םירדחב םידמלמל הנושארו שארב עיגמ לארשי

 הובגה המלשלו (המלש רעלעג רעד) בוהצה המלשל לדוג ובה

 ,(עלעקנאי רעגיילק רעד)ןטקה ילקנעיל ,(המלש רעכיוה רעד)

 ךניהלו ריאמ לאיחילו (השמ רעצראווש רעד) רוחשה השמל

 םרכזל הליהת .הניבו הרות ונודמילש ,םתומכש דועו דמלמ

 יקדרד ידמלמ ראשו ריאמ לארשיו השמ לארשיו הילדג לש

 םיוונע .בצע םחל לש םועז רכשב םיינע ידליל הרות ונקהש

 םיפתוש םמצע וארו ,ויה שדוקב םיתרשמ ,םלוכ ויה םימימתו

 םישעמלו הרותל םינבה לודיגב םיהולאלו םירוהל םינמאנ

 .םיבוט

 םתעד השלחשכו ,חור ירצקו םישלח םיגוגדפ םהמ ויה

 ¬לתה ראשב הרמ םיליטמו םעז טבשב ררוס דלימ םיערפנ ויה

 םשלו הנומאב ,םותב וגהנ רשאב וגהנ םה .ואריי ןעמל ,םידימ

 ופוסב אהי המו ? הימר ותכאלמ השעי דמלמש ןכתי יכו .םימש

 תוגגה לעמ םינוי חירפיה ,הרות דמלי אל םא ,הז סדנוק לש

 ? ןלצל אנמחר ,לרעה קי׳צשוטאמ לש וינב םישועש ומכ

 *ומלהמ ונתעד תא תיסמו ערה־רצי ונתוא ףקות היה ןכא

 דכל רבעמו ןחלושל תחתמ ונל וברא קחשמו קחשמ האמ.םיד

 רדחל ךומס .הוואת לש תותובעב ונוכשמ םהו ,רדחה ילת

 ונפלגש תוריס תובהלתהב םיטישמ ונייה ותפש לעו ,לחנה םרוז

 לש לולסמ תחוטש הקירזב םירחתמ ונייה !הבע ץע־תפילקמ

 סק׳צאק ונישע :וננושלב — לחנה ינפ לע םינבא יקולח

 תא תוצחל ץיק ימיב ואילפה ליח ינב הרבחו !(םיזוורב)

 םייסנכמהו ,רוזחו "ןשיה םוקמה" דצל ךולה ובחורל לחנה

 רופס ןיא תואקתפרהו םיאלפ לש םלוע .םימב ולבטנ םילשפומה

 רדחה לש וחתפב דמע "יבר״ה לבא ,וניניעל םש היה שורפ

 תלבק תא ונילע הפכו ,ןדעה ןגל הסינכב תכפהתמה ברחכ

 •הי;טנ עורזבו הקזח דיב העש העשו םוי םוי תיגיגכ רה הרותה

 ובינה םינגה .ץיקה תומיב רציה ייותיפ ויה םילודג

 ־א׳צ ויה ,םירוחשו םימודא םינבדבוד ויה :םהיתוריפ תעפש

 ,טסרגאו (לעוש יבנע) םיקצי׳זופ ילוכשא ויהו ,םילודג םינשאר

 ,םייניעל הוואת רדנסכלא יחופתו םיקרגגוו־םיפיזש ונסגנו

 תוינמכואה ,םלוכ לעו .ןפוחה אולמב םיקלגנאל יסגא ונלכאו

 ךעלעקיקה לש םעטה תא םעט אלש ימו ,תומודאהו תורוחשה

 תוינמכוא תואלוממה (ךעלקינוטס םג םהל וארקש שי ׳םינוסיכ)

 ץימב ורטנס תאו ויתפש תאו ויניש תא ריחשה אלו ,תורוחש

 םודא םאבקב תקשח םאו .םלועל ןדע ןג םעט עדיי אל ,ןהלש

 היה ןתינ ,םישורג השימח דעב הדילגב וא םישורג ינש דעב

 .רדחה ןמ תודחא תועיספ קחרמ ,דיה גשיהב הז גונעת ךל

 :םחר אלל עבתו ונכ לע בצנ יברה !רציל ןפת לא לבא

 והמו ..."ןרהא ינב" ...?ינשה טשפה והמו "."החא ינב רומא"

 ךעלעקיק אל ,םינבדבוד אל ,אחא ,ןכבו ...ישילשה טשפה

 רמוא המ ,רקיעה .םה םילבה לבה ,הדילג אלו תוינמכוא םע

 תריטס !רומא ,םה המ "ןרהא ינב" לש םיטשפה תשולש ,י״שר

 ןצמק י״שר המל .חכתשנ דחא טשפ ,יובאו יוא .תלצלטצמ יחל

 ?םידוהי םידליל תורצ םרגו "ןרהא ינב״ב אקוד םילמב היה

 ןרקל קחדנו ערה־רצי קמטצה זא .ףרוחה תומיב ןכ אל

 .םהילאמ ונתוא םיבבודמ ויה תישארב־שמות ירופיס .תיווז

 ,ברע דע רקובמ ךשמתמ היה יברה לש ןגנתמהו עוגרה ורופיס

 .םוגרת דחאו ארקמ דחא ,הלמב הלמ וירחא םינוע ונייה ונאו
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 ץ י ב ו נ ר ה א םייח

 תוטוע ויה תונולחה תויגוגז ׳גלש תפוס תללותשמ ,דתיה ץוחב

 םיילגרה .רופכ לש םיחרפו םיצע וילעו ,ספסוחמ־ןבל הטעמ

 תחתמ לא הטומש ,דתיה הוורפה תפנצמו וזל וז תושקונ ויה

 לש ץראל םיגילפמ ונייה העש התוא .ראווצל דע םיינזואל

 תוקילחמה תורכרכה ןמו אופקה בראנה ןמ קחרה קחרה ,ץיק

 ־ראבב וניבא םהרבא םע םיטטושמ ונייה העש התוא .גלשה לע

 הריישל םיוולנ ונייה ;ךלמיבא לצא םיתשלפה ץראבו עבש

 בקעי םע ונייה ז ימראה ןבל לאו הקבר לא ועסמב רזעילא לש

 אלפומה ומולחב ונייה ונא ףאו ׳הנרה עבש ראבמ ותאצב וניבא

 תובצינ ויה וילגרש םלוסב םידרויו םילוע םיכאלמ וניארו

 .וניתובא ץראב גלשה ןמו רופכה ןמ קחרה םש יא

 הינב לע ןוגינב הדגאה טוח תא גוראל ףיסוה דמלמ דניה

 לע הכבמ לחר אמאו ,ןדארזובנ םתוא הלגהש ונמיא לחר לש

 ובשו — ךתלועפל רכש שי״ :בישמ ה״בקה ףוסבלו ,הינב

 ולוכש םלועל דמלמ ךניח םע ונארמה ונחנא ."םלובגל םינב

 ףרוחב ונריע לכ תא קחרה ונירוחאמ ונראשהו ,יאלפ םולח

 .הטמ לש

 תסנכה תיב רצהב רתסנהו הלגנה .אי
 העשתו ,קסוטלופל ודרי "טייקשידיא" לש םיבק הרשע

 ־לושה לש בלהו ,(תסנכה תיב בוחר) סאג־לוש יד הלטנ םהמ

 ׳תסנכה תיב :םה אלה ,םש להקה יניינב לש זוכירב היה סאג

 ,ץחרמה תיב ׳םירדחהו (הליהקה דעו) הנימגה ,שרדמה תיב

 לכה — תופוע תטיחש תיבו (םיחרוא תסנכה תיב) ״שדקה״ה

 .שידיאב םיחישמ ונייהש יפכ ,לכ ,לכמ ,לכב

 ונליבשב הארבנ וליאכ תסנכה תיב לש תינוציחה רצחה

 םיקרוז ונייה ז דציכ הזו ,םירלוא תקירז לש קחשמל םיטוטאזה

 ךותב המדאב ץעננ היה ובהלו ,רות יפל רלואה תא קחרמל

 "טרופס״ה .ראשה ןמ רתוי קומע ץעננ ורלואש ימ הכזו ׳םיבשעה

 לש םיכוראה םימיב תרחואמ העש דע ונתוא בהלשמ היה הזה

 ,רודכ יקחשמ ראשבו "טנאלאפ״ב םג םיקחשמ ונייה .ץיקה

 ונג ךותל רדגל לעמ רודכה ףפועתי לבל םירהזנ ונייה לבא

 .תותימצל דבאיו ןכשה יוגה יקסבודנבל לש

 רוסא יכ ןעי ,הייעב ,דתיה וז ?קחשמב חתופה היה ימו

 ׳םיתש־אל ,דחא״אל רופסל רוסא וליפאו ,םיידוהי םידלי תונמל

 :םינומ ונייה ךכו ,תוטשפב תאז ונרתפ ונא .רכו שולש־אל

 — רכזל — הנירו — הלהצ — ומשל — םינתונ — דובכו — ראפ

 — האר — רוא — חרזיו — שמשל — ארק — ותוכלמ

 • וקלחב הלפנ ״הנבלה״ש ימ ירשא .הנבלה — תרוצ — ןיקתהו

 .קחשמה תא חתפ אוה

 תונבל ולחה תע העיגה תסנכה תיב רצח לש הפיה התעש

 ורמגו זא ונמנ ריעה יבוט ."הרותה ידוסי" ןיינב תא הכותב

 שדחה ןיינבל םידמלמה לש םהיתורידמ םירדחה תא ריבעהל

 ןמ החונ םידמלמה לש םתעד ןיא יכ ורמאש ויה .םוקישכל

 ךיראי הזה שדחה רדסה יכ ואבינ הנומא ינטקו ,שדחה רדסה

 הלביק םתמועל .םירופ דע רתסא תינעתמ ןמזה ךשמכ םימי

 םינבלה תומרעב קוסיעה תא תולעפתהבו החמשב ונלש הירבחה

 רמוחב תונבל היה רשפא וישכע .תסנכה תיב רצחב לוחהו

 לוחב שדשדל היה רשפאו ,ונידי ומב ססמערו םותיפ םינבלבו

 תדר דע עיזהלו ץצורתהל ,תומרע ינפ לע ץפקל ,יד ילב דע

 .הכשחה

 היה תסנכה תיב רצחב תוצצורתהה לש גונעתה םלוא

 ביבסמ םיררתשמ ויה ןוממשו הלפא .הכישחה תדר םע םייתסמ

 שולק רוא עקוב היה "שדקה״ה ןמו שרדמה תיב תונולחמ קרו

 — הלילה תלשממל הרבע תולפאה תורצחב הטילשה .הצוחה

 ."םיבוט־אל״ה תוחורה לש םתושרל

 זעה אל שיא ׳םתוא האר אל שיא ,"םיבוט־אל״ו תוחור

 ¬נוכמ םה םויה רואב .םה ןכיה קוידב ונעדי לבא ,םהב טיבהל

 הנטקה םישנה תרזע לש "שילופ״ב םייובחו םמצע ךותב םיס

 םוקמ ,שרדמה תיב לש םישנה תרזע לש "שילופ״בו רצחבש

 אבש דע ,םיעורקו םילב םירפס לש "תומש" תולטומ ויה םש

 .ןימלעה תיבב הרובקב ןוקית ןהל תושעל ןרבקה

 הרבחה לש "הרהט,ד חול" דמוע היה שילופ ותוא חתפב

 ןאכמ ורוס :םילמ־אלב וזירכהב ,המיא ונילע ליטמו אשידק

 תא םיפקוע ונייה ?דרחי אלו וינפ לע רובעי ימו "!האלהו

 תועבצאב טיבהל ונדחפש םשכ ,וב ונטבה אלו הזה םוקמה

 רורב .םהיתותילטל תחתמ םנכודב םינהוכה לש תושורפה

 וספתנ ןהו ,וללה תורצחה ןמ ונלגר התלכ ךישחהשכ ,אופיא

 .תוחורה ידי לע

 דיל ונרבועב ,ונתוא תזחוא התיה םייתעבש הדערו ליח

 הלילה תוצחבש ועדי לכה .תודיחיבו תולילב תסנכה תיב

 העש התוא רבועש ימו .ךושחה תסנכה תיבב םיללפתמ םיתמה

 חתפת לא ...זאו ,הרותל תולעל ומשב ול םיארוק םיתמה ,ץוחב

 ןושיאב לפאה ץחרמה תיבבש ןכ ומכ ועדי לכהו .ןטשל הפ

 .םשמ קחרי ושפנ רמושו ,"םיבוט־אל״ה התיבש םהל ונק הלילה

 ונריעב גנוע חבש .בי
 תשרא ובריע תשבול ,דתיה ,תורנה תקלדה םע ,ישיש םויב

 רשאכו ,םיקלוד תורנ םיצצונתמ ויה ידוהי תיב לכמ .גח לש

 תלבק לש תליפתל םכרדב הצוחה םיאצוי ויה םיאריהו םידיסחה

 תבשה ,דתיה ךכו .תורנה לש םרואמ םמע םילטונ ויה ,תבש

 תומוניהה ןמו םהלש תוטופק,דו הפיטקה יעבוכ לעמ הטבינ

 לש םהינפ ונרקו .תוינקדצה תוהמיאה לש םינבלה םירדוסהו

 ,םיצוחר םהשכ ,תורצחה ןמו םיתבה תואובממ וחיגהש םידליה
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 תודלי יקרפ

 הדוהךחב םיננורתמו םיזילעו גח ידגב םישבולמו םיקרוסמ

 וליפא ׳וניתורצח חאו וניתב תא התטע שדוק־תבש .תבש לש

 .תבשה םויל ריש רומזמ ורמא תוגגה לש םיפערה לע םירופיצה

 ימ .תולהבבו הלומהב ונילא העיגמ תבשה .דתיה הליחת

 ששת אל ימ ?והבשח ינפל תבש ברעב להובמו ףוחד היה אל

 הריקדל :םא־ןושלב) תבש לוליח ידיל הלילח אובי אמש

 םיקרפמ ויה קושה ירגת .("תבש ןיא ךאטש א" — תבשב

 ¬רוכמ םידיסח ;םהיתבל ןוזפיחב םהילטלטמ םיאשונו םהינכוד

 ילעבו םינוונח ;הווקמב לובטל םירהממ ויה םהיתורדאב םילב

 -םוי דובכל שדקתהל םיזרדזמו םתכאלמ םילכמ ויה הכאלמ

 יחתפ לע םירזחמ ויח "תבש ירמוש״מ הווצמ יחילש ;החונמה

 םמוקממ וזז אל םהו האוב לע ןהילעבל םיריכזמו תויונחה

 השעמ ,וללה םירפסהו .הרפסמה ןמ תוחוקלה ןורחא אציש דע

 לכב .הדובע םהידי ואלמ תורנה תקלדה ינפל העש אקוד ,ןטש

 תוחלצ יתש״ל תתתמ תובר תועש םיבשוי ויה עובשה תומי

 .הלטב לש קוהיפ םיקהפמו םהיתויונח יחתפבש "תשוחנה

 ,תחא־תבב ונילא הדרי איה .החונמ האב תבש האבשמ

 ,גנוע תבש ןאכמ .קספנ עצמאב לוחה ימי תשש לש םעיגיו

 רמוא ךוליהו םינוש םילכאמ ,תרחא הליפתו םירחא םינוגינ

 הנוכתב הסנכנ תבשה םנמא .תבש לש תונותמ תועיספב דובכ

 תוכירדה האב תבש ברע לש תולהבהו תוחריטה ירחא .הלודג

 המכשהו תבש ליל תדועס לש תוכילהה לשו תבש תלבק לש

 וניתובא תובאו וניתובא וגהנש יפכ ,הליפתל רקובב תרחמל

 םלועל ,אמאו אבא תעדל ,גוהנל םיווצמ םיבוט םידוהיש יפכו

 .דעו

 תא איבהל — םיענו דבכנ ,הווצמ לש ףסונ לוע היהו

 ןימחה תאבה .התיבה הפואה ןמ תבש לש םיירהצב טנלו׳צה

 .רונתה תחיתפל דע הייפאמב הנתמהה הל המדק .התיה ןחלופ

 ןתוהזל ידכ ןהילא ונרעתסה תונושארה תורידקה ואצוהשמ

 ,תדעוימה הרידקה תא וניהיז ףוס ףוס רשאכו ,תוכייש ןה ימל

 לישבתה אצי אלש ןוצר יהי :בלב הכז הליפת םיללפתמ ונייה

 לש המעט בוט הלילה םגפיי אלשו ףורשו תדקומ ןימחה לש

 .תבש

 הכש לע ואב התכלהכ תבשה םויקל החריטהו הנוכתה

 ונינהנ המונת יפוטעו םיעוגרו םיחונינ .טנלו׳צה תליכא ירחא

 ¬שויה םיקידצה ומכ ,בבר אלל הוולשב שדוק־תבש לש הוויזמ

 .ןתיוולה לש לכאמה ןמו הניכשה ויזמ םינהנו ןדע ןגב םיב

 םחיממ תבש לש התב ונמצע תא םינהמ ונייה ונחנאש אלא

 ;הדועס חוניקל םיסיסעו םיקותמ תוריפבו םיניפותבו תשוחנה

 -תבש לש המעטמ םעטו דבכתה סנכנש לכו ,היה חותפ ונתיבו

 .החונמ

 הכשמתה םייברע ןיב תוולשו ,ויה תוכורא ץיק תותבש

 תאצל ונלש הירבחה לש רשוכה תעש התיה וז .תובר תועש

 םירופיס רפסלו ול ךומסה ןגה לאו רשגה לא לייטלו םיקחשמל

 ־ילעבו םיקידצ לש תוישעמ ירופיסב םילגלגמ ונייה .אתווצב

 יבג לעמ םירפס רכומ לאיחי רכמש םיסרטנוקב ונארקש תפומ

 םש לעבה לע םירופיס הלא ויה .שרדמה תיבב ירוחא לספס

 ,אשוז ׳ר יברהו ךלמילא יברה לעו "עדייז רעלאפש״ה לעו בוט

 .חישמה תא איבהל הצרש אנייר אל יד ףסוי יבר לע וליפאו

 ־דיגמ ונל בסמ היהש ,ונתודליב תבש־גנוע דוע ונל היהו

 .תסנכה תיבב םייברע ןיב תבשב ףיטמ

 אל םהמ דחא .ונריע תא םידקופ ויה םיבר םידדונ־םידיגמ

 ־סילאיב שיא ,(טראפאפאר) ר״מצ ףיטמה אוהו ,ינורכזמ שומי

 ¬יזאמ להק ול חטבומ היה ונילא ואובבו ,וינפל ךלה ומש .קוט

 חתופ היה אוה .הפ לא הפמ תסנכה תיב תא אלממ היהש םינ

 םישמ ילבו ,תוירבה ןיב התיש לש ךרדב הרדיסה ןמ קוספב

 — וירחא ךשמנ היה להקהו ,רחא םלועל ,לשמה לא גילפמ היה

 ,ורופיסבש אלפומה רייתה לא םיוולנ ונייהו .לודגה ךרכה לא

 .םלועה לש רדסב ןנובתמו הנחת לא הנחתמ טטושמ היהש

 ¬רהבו .חתמ תולילעב ויעמוש תא קתירו ,היה ןקחש־םאונ

 ,בצעל קוחצ־תבמ םלטלטמ היה ,םהב האלמה ותטילשב ושיג

 עטוק היה םיכשמהב ןמורב ומכ .הלילח רזוחו המיאל החמשמ

 רזוח ןומזפב ריטפמו הובג חתמ לש עגרב רופיסה קרפ תא

 ־הו) "רעטייוו ךיז טראפ ייוומארט רעד ןוא" :עובק ןוגינבו

 תופתתשהמ םיניעב ודמע תועמדה דוע .(האלה ול עסונ םארט

 ¬לודה תורגה תבהלשב וקחישש םינכסמה םיטועפה" לש םלרוגב

 םניאו םימותי ,הפצרה לע תלטומה םמיא תיווג תושארמל םיק

 אצמנ ולש רייתה םע דיגמהו ."דוע הניא םמיא יכ םישיגרמ

 .תרחא הנחתב רבכ

 הדוע ינזואבו ,לשמנה ןמ דימת הפי היה לשמה יכ הדוא

 זיא׳ס ,יתובר" :דיגמ ותוא לש ןומזפה תמיענ ןיידע תלצלטצמ

 ךיז טראפ ייוומארט רעד ןוא ,ךעלעטלעוו טימ טלעוו א

 עסונ םארטהו ,םינטק תומלוע םע םלוע והז ,יתובר) "רעטייוו

 .(האלה ול

 ךותב הדירפה עסמב תבשה תא םיוולמ ונייה םויה בורעב

 םש םיבשוי ויה םידיסחה .לביטש רראגה לש תילולפאה

 ¬ורא תונחלושל ביבסמ (תישילשה הדועסה) "םעדוס־שילאש״ל

 .אליעלד אתורעתהו תוינחור הלוכש הדועס םילכוא ויהו ,םיכ

 ראשב םירחא תאז ושעו — ודילש ןחלושה לע חטוש היה יבא

 רסירתכ הבו ,וז תילכתל תדחוימ ,הרוחצ תחפטמ — תונחלושה

 םיבוסמהו ,ימא לש יתיבה הפאמה ןמ הלח לש "תיזכ" תוסורפ

 ודעונ ןוזמה תכרב ליבשב הלא יכ ,םיעלובו ןתוא םיפטוח ויה

 תוימשגה יריישמ םלוכ ורענתה עגר ותוא .אמלעב הליכאל אלו

 לדנמ .םורמל םש יא הגילפמו תאצויה תבשה םע וממורתהו
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 ץיבוגרהא םייח

 ."קפיסכד אלביה ינב" :תוקבדב ולוק תא לסליס ןקזה רענא׳זור

 הווצי" רש יבא היה "רסחא אל יעור ׳ה" לש "שראמ״ה ירחא

 'לעבהש דע םינוגינה וכשמנ ךכו .שפנה תוכפתשהב "ודסח רוצ

 אלו םוחר אוהו" לוח לש הסונב חתפ בירעמ לש הליפת

 ונרזחו ׳הטמל הלעמלמ הסרפ ק״ת לע ק״ת ונלפנ זא ,"תיחשי

 .השעמה ימי לש ןילוחה םלועל

 הליהת תוהמיאל .גי
 תובוטו רבסה תופי ,תומימתהו תוטושפה ,וגלש תוהמיאה

 וניתושפנ לע םותו תומימח לש הארשה ןתייווהמ ולצא ׳גזמה

 ,בלבש המשנה ןמ קלח אוה ידוהי רבד לכש ךדמלל ,תוכרה

 רחשמ ונכותב תוהמיאה ועטנ ךכו .ונלוכ לש ׳אוה ונלשמ

 ¬והיה (שידייב טייקשימייה) "תויתב״ה תשוחת תא תודליה

 לע ונדמע זאמ ,הזל הז תידוהיה תוברעל דסמה איה ,תיד

 .ונתעד
 ויה םילופכה תונולחהשכ ,םיגלשומה ףרוחה תומיב

 ויה גלש ידברמשכ ;רופכ לש םיחרפ יחישמתב םיסכתמ

 ־פושה טיבע אפק רצחב ;םיעפושמה תוגגה לע םיקיהבמ

 דלג הלעה הנממ ךשמתהש הלעתה ץירחו ׳לודגה ןיכ

 תיבה תא אצי רקובה תמכשה דועבמ אבאו ;חרק לש

 דחא לכ ומכ ינומכו) ישעמאמה ,דתיה זא — ויתולבס לא

 .הרות דומלל ךלנ ןעמל תחרוט (ולש ישעמאמה ונתאמ

 דוע הטמ הוורפה עבוכ תא ךושמ" .רופכ יל המו ,ףרוח יל המ

 םע דחי רדחל ךלו ,םיינזאל תחתמ דע" ,אמא הרמא ,"דועו

 רהזיהו הכרדמה לע ליבשב קר ךל ,רוכזת רוכז !הל׳השמ

 ¬תהו רעשל רבעמ ונאצישמ ךא ."ץוחב קלקלח יכ ,קלחתת ןפ

 ...רררב ...רופכ תוחור ונופפאו ,אמא לש הטבמ חווטמ ונקחר

 הצורמב תואשינ םיילגרה !ייה — הנהו ;םייריחנב ברוצ רוק

 תלעת לש אופקה דלגה ינפ לע םיקלחתמ ונא ...סססט ...סססטו

 ומצע לישפה רבכ הוורפה עבוכ .הכרדמה תפשל רשא ןיכפושה

 לפונ־ףחרמ לחה קיקד גלשו ,וקימסה םייחלה ,תחדפה דרומב

 םימשב םיכאלמה — ?וישכע הרוק המ התא עדויו .לעממ

 בבותשהלו זזפל רדהנ המ .םהיתותסכ תאו םהירכ תא םירענמ

 ךתוטהל ידכ ,ןזואב תוקלח ערה רצי ךל שחלמ ךכ — !גלשב

 לש הריהזמה עבצאה םייניעה דגנ הלוע דימ .רשיה ךרדה ןמ

 לאו טבה ךרדל ;גלשב ךורדה לועשמב ,ידלי ,ךל״ :ישעמאמה

 ."(הקבגזילשה) הדלגימה לא ןפת

 הכורא העש .לודג םויה ׳חל ריוואה ,םח ץיקה תומיבו

 קומחל רשפא ,רדח ןיא ,רפס תיב ןיא ;ונתעש איה ברע תונפל

 ךאובב לבא .יד ילב דע הירבחה םע בבותשהלו תיבה ןמ

 רוחאמ היפתכה לש רותפכו ,שאר עורפו עזוימ ,קומס התיבה

 ןיאו ,תנותוכה לש סיכה םרפנ םג ןטש השעמו ,סיעכהל טמשנ

 רבכ םינכשהש ןויכ ,ךל יופצ "אבה ךורב" הזיא היילשא לכ

 (הקנאל) רודכב וא ןבאב הצפונ ינולפ לצא השמשה יכ ,םיעדוי

 קיתמת יכ ,אמא לע ךומסל היה רשפא הזכ השעמ רחאל —

 ראנ עז ? טעיורבעגמורא יטסאה יוו״ :ןוטירב רמאתו ןידה תא

 יד ןעוו ,ןעוועג רעסעב טשיב טלאוו !סרא טסהעז יד יוו

 ?תבבותשה הפיא) "?רפס שידיי א ןיא טקיקעגניירא טסלאוו

 רפסב ךיניע תתנ וליא ,היה בטומ אל יכו !ךינפ הארמ המ האר

 ¬ירכה םימחרה תדימש ,ךחטבומ הלאה םירבדה ירחא .(?ידוהי

 .קדה תדימ תא הע

 םינייעמש רפס לכ — ?והמ אמא יניעב ידוהי רפס ,בגא

 ,תפומ־לעב ר״ומדא לע תוישעמ ירופיס סרטנוק :אוה בוט וב

 'תיב לש האירקה ירפסמ (תינלופב) קעשטימאלפר קימאלפ

 ,שטייט־ירבעב שמוחה ירופיסבש אנבודמ דיגמה ילשמ ,רפסה

 עטרירטסוליא יד״ו "טנייה״ה לש "עגאלייב עטרירטסוליא יד"

 ןוא טולב ךרוד" הלילעה רופיס וא ,"טנעמאמ״ה לש "ךאוו

 -רופיס ותוא ."טאלבגאט רעשידיא״ב םיכשמהב ספדנש "רעייפ

 ,היצארג םירמ הנודו רליגא ןוד לש האלפומה הרובגה לע חתמ

 דמע ,עטק עטק וניתונכשלו ימאל ומויב םוי ידמ רפסמ יתייהש

 רופיסהש אטישפ .יב הלתנ ןוחרס הזיאש עגרב הלוגסכ יל

 ,אמאל רשא גנועה היה הזמ ףידע ךא ,תושפנ היחמו היה הפי

 ,ידוהי רפסב ארוק אלא ,םילבה לבהב עשעתשמ וניא הדלי יכ

 ,התמועל ,אבא .םש ארוק אוה המ םיטרפ יטרפל הסנכנ אלש ףא

 תדמל המ ,ךקוספ יל קוספ" :טורטורפב תעדל שקבמ היה

 אמאש התבו תבורקתב םבל בוטכ תבש לש םיחרואהו ,״? םויה

 הנווכב הניחב יל םיכרועו ילא םינפנ ויה ,םהל השיגמ התיה

 -ץאלק) לפות־תולאשל ונווכתנ אלו .עדוי התא םא הארנ :היולג

 המו ?יוג וא היה ידוהי "יתוקוחב" ,תעדיה :ןוגכ (תוישוק

 ־ראב לש ותלשממב תוירוביצ תודובעל רטסינימה לש ומש

 ? התוברה המו — תעדל 11 ןב ידוהי רענ ךירצ ,דוע המו ? לעט

 לש הניחבל וללה לבא !קלחו דח ,ומש הז ,יקסב׳צארומ —

 ?אברכ וא ייבאכ הכלה ,תעדמ אלש שואי". :ונווכתנ שממ

 טראד טגאז־טכאמ סאוו) י״שר םש "השוע" המו ."!הנע

 החנ םיתחתחהךחבממ םולשב יתאצישכו ."!רומא (?י״שר

 אירטו אלקשה לכש ףא ,אמא לש הינפ ורואו אבא לש וחור

 התוכז וז הרות ןכש ,הינזאב ןיזרד ןיזרכ היה אברו ייבא לש

 .התליהת ןכו איה

 .םירצק םייסנכמ ונשבלש ןמזב תוחפל ,ונייה םיבוט םידלי

 "םיאריו םיבוט םישנאש" המ לכלו אמא ירבדל םיתייצמ ונייה

 םינב ונייה ללכ ךרדב .תורתומב ונקנופ אל .תושעל ופיטה

 .הינב לכ לע ןנוגמ היה אמא לש הרניסו ,תולודג תוחפשמל

 ־ודרטב אמאל םיעייסמ ויה לכהו ,ונממ ןטקב גהונ היה לודגה

 -אינולוקה" תונחל ךלה הזו ,הילעה ןמ םיסבכ דירוה הז .הית
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 תודלי יקרפ

 ,דתיה אמא .הליגעמל ךלה רחאו ׳הווזמב לזאש רגד איבהל "תיל

 הל ויה ונליבשב תויוחילשו םידיקפתו ,ןומירכ םיקוסיע האלמ

 ¬דחה לכב טשפתמו םייריכה ןמ ןשע אצוי בוש הנה .ריבכמל

 "שזאלימ רעקסניפ״ה אוה ,יאנבה תא רהמ קיעזהל ךירצו ,םיר

 ז (םייריכה דצלש ףוקזה הריכה הנבמ) שטאבישזגה תא תוקנל

 קושבש הבאשמה ןמ) גנו׳צודווה ןמ םימ ילד איבהל ךירצ

 םיובנטכורפ דיל לחנה לא תשגל ךירצ >(יקסבונזור דיל

 תברוא הנכסשכ ,ףרוחב אל קר) םימב השדח תחלצ לובטלו

 חרקה הטעמב בצחנש (הלבמרישפה) בגל ברקתהב םידליל

 לא הצוחה ץורלו זפחהל ךירצ םשגה ירחא ;(לחנה ינפ לעש

 ינפמ ,אמא ליבשב םימשג ימב םיריסו םידווד אלמלו םיבזרמה

 .הנהכו הנהכו ;היירשלו סוכסכל ,הסיבכל םה םיחבושמש

 הריעבל ונינקש ,ץעה ילוב תא עקבל המ םושמ יתבהא

 .שומישל םיבוטו םינטק םיריזג תומרע םהמ ןיכהלו ,הקסהלו

 יבטוח תויהל םהילע רזג עשוהיש םינועבגה רבדב רופיסה

 .אלימ םימ יבאוש .דימת יגהימתמ היה םימ יבאושו םיצע

 תמאב יהוז ,הרידל הרידמ םיילד לסאב םתאישנו םימ תביאש

 המל לבא .הילעב תא תובחרב תסנרפמ הניאו השק הכאלמ

 ראווס עוקיב .עדא אל םיצע עוקיב לע עשוהי לש ףצקה אצי

 יתיאר .השק הדובע אלו יניעב וז ,דתיה המכח רצחב םיצע לש

 ינאש יל בוטו ירשאו ,םייפכ עיגי ךות תומצע ץוליח הב

 ,רבע לכל םיזתינ םירוזגה חנה .היבו הינמ ןיעב ורכש האור

 קר .ץעה־ןדס לש ויבוע ךותל הפונתב חנוצ ילש ןטקה ןזרגהו

 תפטפטמ־תרגינ העזה .םשמ ןזרגה תא ץלחל רשפא ישוקב

 חווטצנ אמא לוקש דע ,הכאלמה הבר דוע — הצלוחה לע

 בשייתתש בטומ !הריעבל םיצע יד רבכ" :ןולחה ןמ הדרחב

 "!רפסב ןייעל

 הלשמ איהש ,תיבה תודובעב אמא לש היקוסיע ,םרב

 ,דיהו .ןיע לכל הלגנ ,הלש הלגנבש םלועה ויה ,הפיכב םהב

 .רימטו היה םותס ורקיעבש ,רתסנבש םלוע אמאל

 רבכ .תסנכה תיבב הליפתה ןמ ונבוש םע תבש ברע ירהו

 יאדוובש ,בוטה ךאלמה ןמ "םכילע םולש" תרימזב ונדרפנ

 לעב ןמא הנע יאדוובש ערה ךאלמה ןמו ,םינפ רואמב ול ךלה

 תבש לש הוויזו הדוה הארמל גרטקל ול היה המ יכ ,וחרכ

 ,"אצמי ימ ליח תשא" תרמזב הלהקמב ונלוק ונתנ ,ונתיבב

 ¬יכב החלש הידי ...קוחרמל סאג־לושה דע םיעקוב תולוקהו

 לבא ,תוקבדב הרמדזה הניגנמה ...ינעל השרפ הפכ ...רוש

 ברעל "ליח תשא" ןינע המ ? ןל עמשמ אק יאמ וללה םילמה

 ?שודיק ינפל תבש

 וכשמתה ...הישעמ םירעשב וללהיו — םויסל ונעגה רבכ

 אבא ךא .שודיקל עיבגב גזמנ ןייה .ומלענו םינורחאה םינוטה

 הרמג אל םנמאה ? עודמ ,חבטמב הדורט ןיידע אמא — הכחמ

 אמא ?הלילח לישבתה חדקוה םולכ ?הדועסל תונכהה תא

 םניאש ליבשב ,הלשיבש םילישבתה ןמ תונמ תושרפהב הקוסע

 הלש שדוקה תדובעב תחרוט אמא .ןהל םיכרצנה תיבה ינבמ

 לישבתהו הרדקה תא הידי ומב תאשונ איה םיתע !הרימג דע

 הווצמ רבדל םיחילש םינטקה ונחנא םיתע ,תינולפל הכותב

 ונל היה ,תבש ליל תדועס דועסל ןכמ רחאל ונבשי רשאכו .הז

 .םלש גנועה

 ? שוריפ דוע ןועט היה אל ״ליח תשא״מ ״ינעל השרפ הפכ״

 הדדמ היהש ,םיילגרה־,דכנ ןצבקה הז היה .לילעב שחמוה הנה

 תא תועיבקב ספות היהו ,ונתיב תוגרדמב הלועו ויבק ינש לע

 אוהו .לוח ימיבו תבש ימיב ונלצא לכואו ןחלושה דיל ומוקמ

 היה אבאש "םיחרוא" ויה .ונמע לכאש הלוגס דיחי היה אל

 ¬לושמ" םהמ ,הבחר דיב םליכאמ ,דתיה אמאו ,התיבה םסינכמ

 ¬דוב ןיאו ,םיכרצנ חרוא ירבוע םהמ ,םידבוכמ םיר״דש ,"םיח

 לישבתל וקקזנש םיחתפה לע םירזחמ ויה דימתו ,תונוזמל םיק

 אמאו ,איה הלודג הווצמ םיחרוא תסנכהו ,םחל תפלו םח

 .יהיפ יהישב חרוא רוטפל ןיאש תרמוא

 ־תוהמיאה ויה הומכו ילש ישעמאמ־אמא התיה תאזכ

 ,לקנעי לש ,ךורב לש ,הל׳השמ לש ,ונלוכ לש םישעמאמה

 הירבחה ראש לשו למרבא לש ,לטומ לש ,לדיי לש ,לוולוו לש

 .םירצק םיסנכמ דוע ונשבל רשאכ ,םימיה םתואב

 בטק תוחוד לולא תוחור .די
 ץיקה .דחפ ידכ דע יניצר ,רבס רומח היה לולא שדוח

 םבאלפופל ,בראנב ץוחרל הבטיבירה לא הכילהה המת ,רבע

 ןגה ןמו לודגה רשגה ןמ לגרה הלכת טעמ דועו ,רעיה לאו

 ץוחב ,ברעב רחואמ דע רדחב דמלנ התעמ .רהנה לש ופוחלש

 .רדוקו רק היהי

 יהלשב רבכ ררתשהל ליחתמ היה לולא לש הגונ שפנ־ךלה

 .ורצקתהו וכלה םימיהו םיבעב םירדקתמ ולחה םימשהשכ ,בא

 יחופת תעפש :ץיקה תוריפ לש "ףסאמה" עיגה םינגה ןמ

 תנוע ."םיספולק" םיסגאו רדנסכלאו םילאטשאק ,םיטאנאר

 .ונלתוכ ירוחאמ ויתסה .הציקל העיגה םינופפלמה

 םישדח םיררושמל גואדל ליחתמ יבא היה ןמז ותואב

 ,םיברע תולוק ילעב םירענו םידלי שפחמ היה אוה .הלהקמל

 המלשה הלהקמה לש תוניקתה תורזחהו "תואיצמה רקי" ויהש

 תישארב ונלצא תוליחתמ ויה םיארונה םימיהו תוחילס תארקל

 .םיבשנמ ולחה םיננוצ תוחור .םיפלוח םימיה םייתניב .לולא

 .העיגה "תוחילס״ה תע

 .םיאבו םישמשממ םיארונה םימיה .תוניצר ושבל לכ ינפ

 דמלמ הזיאל — חצמה לע הלאש־ןמיס ףסונ רדחה ידליל

 םימיה הלאו .תוכוס ירחא ליחתמה ,ףרוחה לש ךמז״ל ורבעי
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 ץיבונרהא םייח

 ־גבתמו םילדג ונאש השגרהה תא ונב ונתנ "םינמזה ןיב" לש

 ׳ארמג לש דומילל י״שרו שמוח לש דומילמ םימדקתמ ,םיד

 הבוט הרותה .ןישודיקו ןיטיגל אמק אבבו אעיצמ אבב יקרפמו

 םש םידמלמש המו ,רדחב יברה רמוא היה ,הרוחס לכמ

 ץוחב לליימ חורה היה העש התוא ,לבה לכה "סעלאקש״ב

 •תכלש לש םיביהצמ םילעב תוכרדמה תא דפרמו

 ובר .ליגרה ןמ רתוי לולאב המוה היה סאג־לושה בוחר

 רקובב ךעלביטשלו שרדמה תיבל לוח םויב הליפתל םיכלוהה

 רתוי ורהימ ,תומוניה תופוטע תוינקדצ םישנ .בירעמדדחנמלו

 תא הזחא הדערו ליח .םישנ תרזעב "השודק" סופתל דימתמ

 •שרדמה תיב יבשוי ,םיאקודרהבונה הבישיה ירוחב

 תדרח לש שדוחל לולא היה "םיאקודרהבונ״ה ליבשב

 םיעבוק ויה הנשה תומי לכב םא .הבושתל תוררועתהו םיהולא

 ,ןוגיו רעצ לש ןוגינב רסומ ירפס דומילל םוי םוי םיתע

 קוזיחל "תולועפ״ב םיקסוע ויהו ערה־רצי יוכידל הלוגסכ

 ¬לופלו סקטל "תוררועתה״ה .דתיה לולא שדוחב ירה ,בוטה־רצי

 .ןירותסמ לש ןח
 לש תותבש יאצומב חתפנ היה "תוררועתהה" לש סקטה

 תליסמ" ירפס ךותמ רסומ דומלב ברעב תרחואמ העשב לולא

 הבישיה ירוחב ."ריזנהו ךלמה ןב״ו "תובבלה תבוח״ו "םירשי

 םיעימשמו שרדמה תיב יבחרב תונחלושל ביבסמ םיבושי ויה

 ימצע לכו ,ודומילו שיא שיא .בלו ןזוא ידירחמ תולוק םכרדכ

 ובוכ העש רחאל .הזח םלועה ילבה לוטיב הנרמאת םהימ

 "לגעמב" בוביסל ואציו םירפסה תא וחינה לכה .הצחמל תורואה

 'ינב םירזוחו םיבבוס ויה תוישילשבו תוגוזב .המבל ביבסמ

 .הזה םלועב ותויספאו םדא ייח לע לשמנהו לשמה לע אתות

 לש ןוגינו ,בישמ היה הת לאוש היה הז ,הז תא ררועמ היה הז

 .שרדמה תיב לש ההכה ללחב חלוק היה הרוחש הרמ

 לע קלוד ראשנ דיחי דחא רנ .תורואה ראש ובוכ עתפל

 בצינ תוגרדמה לע ול ךומס .שדוקה ןורא דילש הליפתה דומע

 םיקובדו םיפופצ םידימלתה לכ וסנכתנ ול ביבסמו ,הבישיה שאר

 ןורתי המ" :היכוב הניקב ולוק אשנ הבישיה שאר ,הזל הז

 דחא הפב ,שוגירב וירחא ,דנע להקה לכו ,"ולמע לכב םדאל

 הלהקמ ודגנכו ,בל חלופו ררועמ לוק "...יא־יא־יא" :דחא בלבו

 .העשה תיצחמכ חישרדה ךשמנ ךכו .הדערבו המיאב הנוע

 המ עדוי ימ ,הרוחא טיבת לא .קלדש דיחיה רנב וצעננ םיניעה

 .שרדמה תיב יתכריב רונתה ירוחאמ ךשוחב וישכע םש שחרתמ

 ...חחה לליימ ץוחב

 העקב הלפאה ךותמ .ןורחאה ,דיחיה רנה הבוכ הנהו

 להקהו ...הוואתה ןמו ...הרבעה ןמ קחרתה" :בל תערוק המיענ

 :תרמוא הגאשה .םיהולא תדרח ...יא־יא־יא :הגאשב בישה

 תוררועתהב אלא הנובת ןיאו ,ןידה םוימ דחפה תלוז דחפ ןיא

 ׳ושעריו םיפיסה ועוניו ...לולא שדוחב דעומ דועב הבושתל

 .בטק תוחור ,לולא תוחור ,תחה לליימ ץוחבו

 ,תוחילס לש ןושאר לילב ונירש לולא לש בטק תוחור םע

 תיבב הלילה תוצחב וסנכתה ונריעבש םידוהיה ינומה רשאכ

 ןחלב םלוק ואשנו הליפת,ד יתב ראשבו שרדמה תיבבו תסנכה

 אל ...ךתיב־יבשוי-ירשא :הימוה שפנבו הליפתה לש ןומדקה

 "דשא" אלא ,םוימוי לש למלוממו םימכ זחפ לש ףוטח "ירשא"

 .םיארונה םימיל תוליפתה תכרעמל חתפ חתופה יגיגח

 ארונו יגיגח ,העש התוא תסנכה תיב הארמ תא רוכזא

 יפפוטצה םישנה ישאר .הפ לא הפמ אלמו תוהוגנ ףצומ ,דוה

 .לעממ םישנה תרזע לש םיחתפה יבג לעש תונוליוול רבעמ

 תסנכה תיבב .ץעה סנרוק לש ומולח עמשנ המבה לעמ

 לוק ,לד־ג־תי :יבא לש םרה ולוק עקב זא .הימוד הררתשה

 בושו :תישירח הינומרהב דה הבישה הלהקמהו ,ןינרמו זירכמ

 ...םיקמעממ לוק־תב הבישה הלהקמהו ,שד־ק־תי־י־י־יו :יבא

 ¬שיו ךרבתי קפואמב הרמז ןמ־א־א-ורדנא-א־או

 ...םמורתיו ראפתיו חבת

 רמג דחא תסנכה תיבמ ונינקזבו ונירענב ונאצי רשאכו

 תורנ ונדיבו ונישאר לע םיפרפרש,דו תואסכ,דו ,תוחילסה

 .ויה אלכ ויהו בטק,ד תוחור ופעו וזג ,הלילה תלפאב םיקלוד

 לביטש רראגה ןמ םיחדומ .וט
 ימולש דבלמ .דחא השקמ ולוכ היה אל ןטקה ונמלוע

 ויהו ,היסהרפב םיסרוקיפא ונריעב םייוצמ ויה לארשי ינומא

 ,םימודאהו ,םיאדנובהו ,ןויצ ילעופו ,םינויצה ברקב הלאכ

 םינקזה ונעט ,"תחופו ךלוה רודה" .רקיעב םירפוכל ובשחנש

 ¬בו םימיב הרות ידמולמ המוה קסוטלופ ,דתיה םינפל ,םכרדכ

 םיריעצ .שרדמה תיבב םילספסה ישבוח םיטעמתמ םויכו ,תוליל

 .לביטשה תא םישטונו םילקלקתמ

 לישבת חז וליאכ לשמ ,שידייב םירמוא ונייה "םילקלקתמ"

 תיב לכ עבטה ךרדב דקפש ןוסא ןימ ,ומעט גפו ץמחתהש

 רשיה ךרדמ וטנ םינפ יאושנ םדיסח לש םיבוט ינב .החפשמו

 .תוסרוקיפאלו תונימל וספתנו וניתובא־תובא לש

 ׳םייתניב ונלדג .חרגמ הלאש ?סרוקיפא אוה ימ ,םצעב

 .םלוע לש ומורבש םיאשונל ונייה םדעו הוצמ־רבל ונעגה

 וררועש םיניינעה םע ונמנ תונימ ירבדל וספתנש םיסרוקיפא

 .הלודג תונרקס

 לארשי ינומא ימולש לכלו םידמלמל ,הבישיה ירוחבל

 ,רשיה ךרדה ןמ םיטוסה םיסרוקיפא :הטושפ הבושת התיה

 ,םא־ןושלב "לדיער״ה לע ,םייגפואה לע םיבכורה הלא םה

 תירולב םילדגמה ,רשגה רחאלש וחאב לגרודכב םיקחשמה

 אופיא םה םיסרוקיפא ן "יוגה תקוח״כ םירצק םידגב םישבולו
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 תודלי ימרפ

 ןוגכ ראשה לכ לאו םיטסידנובה לא ׳םינויצה לא םירבחתמה
 ימ לכ .םהב אצויכו "ר״תיב" ,"ריעצה רמושה" ,"ןויצ ילעופ"
 םירבד ויהו .תוכב אוה סורוקיפא לארשי ינומא ימולשמ וניאש

 יוגב
 תוחור ימרזו ,םינשה ןתואב ובריע תמוחב םיצרפ ועבינ ןכא
 רשיה תריוואב ולהמתנו ןוציחה םלועה ןמ הכותל ורדח םיקזח

 ."טנייה״ה :ץוחה ןמ ונילא ועיגהש םינותעה ךכל ועייס .ןשונ

 רעשידיי רעד" ,"וידאר רעד" ,"סעיינ עטצעל" ,"טנעמאמ״ה
 שאנ״ו ,"גנוטייצסקלאפ יד" ,"סערפסקע רעזדנוא" "טאלבגאט
 ׳ימוקמה ןואטבה ,"יקצייבוזאמ סרפסקא״ה וליפאו ,"דנולגישפ
 .סאג־לושל רבעמ קפואה תבחרהל ולשמ ךפונ ףיסומ היה

 ,יקצילשיוו באלצאוו ןיבל םיובנירג קחצי ןיבש תקולחמה
 ןאזשואי עלעשטיא ןיבש סומלופהו ,היצאנאסה לש ידוהיה
 תא טא טא וספת "טאלבגאט רעשידיי״ה לש םיאדוגאה ןיבל
 .אברו ייבא לשו ללה תיבו יאמש תיב לש תותגולפה לש ןמוקמ

 — ל״שרהמהו ,ןילטייצ ללה לש רמאמב ףלחוה א״שרהמה

 ־אמ ןאפ" לע םינפיק לש ןוטיילפבו יקסניטוב׳ז לש רמאמב
 ראות תפי התוא ומכ ,רתיהב ךכ רחאו יאשחב הליחת ."סנעצ
 הלבקל היה בטומש ,"ךיביוא לע המחלמל אצת יכו" תשרפמ
 .העוצרה הרתוהו ולבלבתה תורצויה .רוסיאב רשאמ רתיהב

 לביטש .הפגמה תא רוצעל ורמגו ונמנ לביטש רראגב לבא
 היהש המ ,ונריעב לארשי ינומא ימולש לש םתדוצמ היה הז
 לביטש רראגה לש םינפלו ינפלמ .םייוגה ליבשב "קעמאז״ה
 תדה תודסומ לכ לע תרוקיבלו הטילשל םיטוח םיכשמנ ויה
 ויה לביטש ותואמ םיתב־ילעב רסירתכ .ריעבש הליהקהו
 ,הווקמה לעו םיטחושה לע דסחל וא טבשל םטפשמ םיצרוח

 תויהל דיתעש ימ לעו אשידק הרבחה לע ,ןיידה לעו ברה לע
 םותסל וקעזנ תומוחה ירמוש הלא .טארטסיגאמב רוביצ חילש

 .הצריפה תא

 ינפל תבש התואב הללותשהש הרז שאב תד תמחלמ
 דחיב םידבוכמו םינקז םידיסח ,לביטש רראגב ףסומ תליפת
 ודגב ילושב ספת ןקז דחא .המוהמ ומיקה םיאנק םיכרבא םע
 סיורא" :ודואמו ושפנ לכב גאוש אוהשכ ,ריעצה ודכנ לש
 תוחורה •(!ץקש ,לביטשה ןמ קלתסה) "!ץאגייש ,לביטש ןיפ
 לסלסל ולחה םירוחב רפסמ — הרק המ .העבגב שגלפ — ושעג
 !םיסרוקיפא .תובינע םידנועו םינבל םינוראוצ םישבול ,םרעשב

 .לביטשב הזכ ץאגיישל םוקמ ןיא

 היאמ וגי׳צי׳זרט תלייט לע .זט
 רוצי יתייה יתודלי רחשמ ךכו ,בהזה ליבשב ינוחנה ירוה
 רפסה תיב) ,"הנכשבופ הלוקש״הו רדחה דימלת לש גזוממ
 יתייה התיבה .השרווב "ינומכחת" דימלת ןכמ רחאלו (יממעה

 דלשה תונש ימי ויה םימיהו ,םיגחלו תושפוחל השרוומ רזוח

 .תונושארה םיש

 היהש ,ונריעל שדח ןויבצ יל הלגתנ ךרכה ןמ יבושב
 "תירולבה ילדגמ״ו "תובינעה ידנוע" .ןכל םדוק ינממ הסוכמ

 רגבתמ רענ .תויטילופ תועונת לש םיפינסו םינוגרא םהל ומיקה
 ,הרכה לעבו רואנ לש יוניכ רחא היה טוהלש ,ריעצ רוחבו

 תוירפסהמ םירפס חקול היה ,העונת לש ףינסב ליעפ השענ
 ¬שהל םיבורק תורבוחבו ימוי ןותעב האירקב קבד היה ,הלאשב

 םלוע תפקשה לעב םרז םע הנמנ ומצע תא דביכש ימו ויתופק

 .ולשמ

 אל רשא וללה םירענה .יניעב ימואתפ יל הארנ יונישה
 תסנכה תיב תורצחב םיאובחמב וידחי םיקחשמ ונייה ןמזמ
 םתוא — םילולעת ינימ לכב דחי םיפתתשמו ,שרדמה תיבו
 רמושה" לש םלוע תפקשה ילעב "םיטנגילטניא" ושענ םיצלה
 לשו "ןויצ ילעופ" לשו "ץולחה" לשו ר״תיב" לשו "ריעצה
 םיילאמשה לא תכל וקיחרהש םהמ ויהו ,"לארשי תדוגא ילעופ"

 .םימודאה

 ונמוקמב התבר םלוע לש ומורב תודמועה תויעבל תורעה
 תוכירדב ."אידאר״ו "סעיינ עטצעל" םיירהצה ינותע תצפה םע
 םיטוטאז דוע .וללה םינותעה קלחמ ,שיראבל םיפצמ ונייה
 ונייה "םוקמ־רעטלא״ה דע ,שיראב םע ונתודדיתהב ,ונייה
 בותכ המ ,תעדל ונייה םינרקס יכ ,חור רצוקב ותארקל םיכלוה

 ורביד המו ,לארשי ץראב עמשנ המ ,ןותעה שארבש תרתוכב
 .טאניסבו םייסב

 .םימיה םתואב קומע קומע ונתעדותל הרדח לארשי ץרא

 םויה אובבו ,חוכב ונא םילארשי־ץרא רבכ׳ יב ונבור ונשגרה
 ףוחה לא עיגנו םיה תאו הלסיווה תאו בראנה תא חלצנ
 תוימשיטנאה רובג םע ,ונב הקימעהו הכלה וז העדות .ףסכנה

 לש םירגובה ןמ םיבר .םזיצאנה תיילע םע דבב דב ןילופב
 תוכזל הווקתב ,תוקוחר םירעב הרשכה יצוביקל ואצי תועונתה

 .טקיפיטרסב — הלודגה היבזב

 ¬מאמ תא םיארוק ונייה .ונקוח־םחל ושענ םיימויה םינותעה

 1 דסחל וא טבשל היבו הינמ םתוא םיטפושו שאר דבוכב םהיר

 הכילהב חוכיוולו■ ןוידל אשונ אוה שמיש ,רמאמה לעב קדצ םאו
 תבש לילב ,(יאמל ישילשה) היאמ וגי׳צי׳זרט לש תלייטה לע

 .ןכמ רחאל וליפא םיתעלו ,ותרחמלו ,הדועסה ירחא
 ־רטאמה לע םיחוכיו םיחוור ולחה ונריעב ריעצה רודב
 יקסטואק לע ,הנטק תונויצו הלודג תונויצ לע ,ירוטסיהה םזילאי
 ¬זנש םיחוכיווב םיקפתסמ ויה אלו ,דיורפ לעו בונאכילפ לעו

 לטסעק" ,תובושתו תולאש יברע םימזוי ויה .אוצמ תעל ונמד
 רשוכ תעש הנחינ זאו ,העונתה לש ףינסב ,שידיאב "טנווא
 .תפומ ירפסב תואיקבבו הקירוטירב וחוכ תולגל ימו ימ לכל
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 ץיבוגרהא סייח

 ׳רומאכ "דתיה םייגולואידיאה םינוידל תלבוקמה הריזה לבא

 ,תלייטה לולסמ לע םיחכוותמ ונייה תוצובקב .ונלש תלייטה

 תיפוסניא הכילהה .ונבקע לע םירזוחו הביתנב םידרויו םילוע

 ילבו תישאר ילב םש ונלהינש םיחוכיווה םתואל המודב "דתיה

 .תילכת

 םלוע תפקשה לש םינינעב םיחוכיוול הריז קר אל ,לבא

 ¬ובק ןיב םש ובברתשנ תונמוזמ םיתעל .תלייט התוא השמיש

 דוחיה םלועב םיעוקשו םיבהואמ לש תוגוז םינסמלופ לש תוצ

 ינולפ ,תיארה — וב תונעל אשונ זא ףסונ הירבחלו ,םהלשמ

 ?תינולפ םע ךלוה

 םלועל ןוקית םישפחמ .זי
 לש וינב .םייוגה ונינכש לש םהינב ןיבל וניניב המ ואר

 רחא םיפדור ,םינוי םיחירפמ — ?םישוע ויה םה המ ׳זורטסה

 תצימח םיאבוסו םיללוז ,םיגד דוצל לחנה לא םיאצוי ,םיבלכ

 האלמשכו ,ריזח ילתק לש (ליעגמ) בלח םע םינופאו בורכ

 לע םנושל םיצרוחו תוצוחה לא םיאצוי ויה עבושל םסרכ

 היה המ קינדנא׳זואה לש ונבו .םיבשו םירבוע םידוהי

 גילפהל םיאצוי ויה םיטסיזאנמיגה וירבחו אוה — ?השוע

 חרקה לע םייקלחמ לע קילחהלו ץיקב בראנה לע םיקאיאקב

 ןורטאיתה דיל תורובחב םיהתשמ ויה הנשה לכ תומיבו ,ףרוחב

 "1גאבס וד יובס" :התיה הטושפ םתרות .םידוהי לע םיגיעלמו

 ץראל םידוהי) "יניטסילאפ וד י׳זדי׳ז״ו (ולשמ לא דחא לכ)

 ןקותמ םהיניעב םלועה .םישוריפ הכירצ התיה אלו ,(לארשי

 םה .םהיקיחמ םירשונ ויה אל םלועה ןוקיתב תוגה ירפסו ,היה

 לע ופיקשה אל םה ;תורבוחמ םלוע תפקשה דומלל וקקזנ אל

 היה אחינו ,םמלוע רותב םהילגר יתשב ודמע אלא ,םלועה

 .םהל

 ונלש תרוחשתה ינבו םירגבתמה םירענה ,לידבהל ,לבא

 ¬ירקב םנמז םילבמ ויה — ? תויונפה םהיתועשב םישוע ויה המ

 לש םינותעבש םיכורא םירמאמבו םיסרטנוקבו םירפסב הא

 ."רעטעלב עשירארעטיל יד״בו תוגלפמ לש םינואטבבו תבש

 ןידבו ,םוקיה לש היווהב ריעז ריגרג םהיניעב ונריע .דתיה ךכו

 תודמוע ךכו .אוה םוגפש עודיב יכ ולוכ םלועל ןוקית אצמייש

 לש ובחרמ לא תואושנ וניניעו ,בראנה תפש לע ונילגר ויה

 .םלועה

 ינחהו תוגלפמה יזכרמ ונכש םש .םינותעה ועיגה השרוומ

 "םימזיא״הו תורותה ואצי הנממו ,רעונה ינוגרא לש תולה

 ןמ דרוי היה ןמזל ןמזמ .םימיה םתואב וניניע תא וריאהש

 זאו ,ונריעב תוצרהל רודה ילודגמ דחא השרוו לש םימורמה

 םיובנירג קחצי ,לשמל ,אובב .ערואמה לגרל המוה ריעה התיה

 ¬רוהש ,םישרפ תרייש הקטגורה דיל וינפ תא הליבקה ,ונריעל

 םיובנירג .ונלש םינולגעה תרובח ךותמ העשה ררוצל הבכ

 ידוהי ליבשב האצרהב רבודמ אלש ונעדי .החקרמכ ריעהו ,אב

 וקעצי (לאמש ןויצ ילעופ) םיקעצעפה .היהי םח ;יתית־יכיהמ

 ונלש וז ,ןדריל תודג יתש" סיעכהל ורישי םיר״תיב ,״!שידיא״

 יאת לעמ םיילאגיל יתלב םינולע וחירפי םימודאהו ,ךכ םג וז

 .יחל הכ היהיו ,ןורטאיתה לש עיציה

 ואבש םיגיהנמה ראשלו לבבורזל יופצ היה המוד לרוג

 םולשבו ץרפ ל״יב ונד דוע לכ .םע תופיסאב תוצרהל ונילא

 םירבדה ולגלגתנשמ ךא .תוקבדב םהל םיניזאמ ויה ,םכילע

 היה דימתו ,םייניבה־תואירק ףפועתהל וליחתה ,םויה ינינעל

 ־שהבו .רובידה תושר לוטיל תופיקתב שקיבש והשימ אצמנ

 :תוצצפכ תואירק הצרמה ינפ לא תוצפנתמ ויה םירציה בהלת

 ־רטנוק ,םזילאטיפאק ,םזישאפ־לאיצוס ,םזינויזיבר ,םזינויצ

 םימזיא דועו םזינילאטס ,םזיקצורט ׳םזיביטקלוק ,היצולוביר

 ¬תמה לש םשפנ*רופיצל העש התוא ועגנש ,םלועו םע ןוקיתל

 .םיסמלפ

 קר יכ ,ינענכשל הסנמ היה ,טייחה ןא׳צוב קחצי ,וננכש

 הלואגה תא ואיבי ".ם.פ,פ״ה לש םילעופה םע דחיב "דנוב״ה

 העורג תונויצהו ,םשגתי אלש םולח איה לארשי ץרא ;םידוהיל

 .הווילפ ,יראצה רטסינימה לא לצרה עסנ זאמ ,הרקיעמ איה

 היהש ,הליהקה לש (להנימה דבוע) ינ׳זווה ה׳זור ,ותמועל

 לש םידמ שובל אובי לאוגהש החטבב ןעט ,ונתיב יאבמ

 רמושה" לש תורענהו םירענה .יקסניטוב׳ז לש "לייחה תירב"

 םתאצב תוירמושה תובינעבו תוצלוחב םירדהתמ ויה "ריעצה

 ישילשה ׳חר הלעמב רשא םהלש ןקב "הלועפ״ה ןמ םנומהב

 .חישמה תא איבהל דיא קוידב םיעדוי ונא :רומאל ,יאמב

 המ םושמו ,תולודג תוירולב ולדיג םהבש םירגבתמה םירענה

 תיבל תחתמ רפס םקיזחהב םיכלהמ תופוכת םתוא וניאר

 ,שידיאב םהל םיארוק ונייה ךטאי עקיניזטסווואב" .םייחש

 .תיליכשמ תורדנגתה לש תינימש םע "תכלהמ היצנגילטניא"

 ויה שגרב .םיביריו םידידי םהב ואניקו ,םהל היה םסק ךא

 דקוי ירמ רמא םכוליה לכו ,"ץרא" לע םיירבע םיריש םירש

 .םוימויה דגנו לומתאה דגנ

 תאיבל הנתמה ירודזורפל ויה רעונה ינוגרא לש םיפינסה

 ¬ישב ףחסנ םידרחה םידוהיה לש ריעצה רודה וליפאו ,לאוגה

 בושי ןעמל םיפסכ םיפסאמ ולחה לביטש רראגב וליפא .תלוב

 ¬יקל םה ףא ואצי לארשי תדוגא ילעופ .לארשי ץראב םידרח

 םפינסבש הירפסל .םיטאקיפיטרס לע וקבאנו הרשכה יצוב

 וירפס תרדיס דצב ,טוקס רטלאוו ןרוו לו׳ז ירפס תא וסינכה

 לאפר ןושמש לש ויבתכמו ץזפיליפו ןמהיל לש םיירוטסיהה

 .קנע ידעצב הכלהמ תא השיחה הירוטסיהה .שריה

 העונת התוא לש םיגולואידיאה דחא אשנש םואנ ינרוכז
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 תודלי יקרפ

 .דיה — ןקמעו ףירח שיא ׳ןפשנירג לאימחרי ןעשה ,ונריעב

 — לודגה םלועה ןוקיתב הגוהו םינטק םינועש ןוקיתב קסוע

 יכו :שמוחבש תילאיצוסה המדיקה לע שא תובהל בצח אוהו

 תאו םקראמ תא ונמדקה ונא ...השונל ול היהת לא ...ךיחא ךומי

 הרבע "םילעופה" לש הלודג הצובק רשאכ ,הנש רובעכ "...ןינל

 םואנ ותוא םאונ ויתעמש ,םמע זלהו — ״יחרזמה ץולחה״ל

 "םלועה תפקשה" .שדחה ףינסב ,הלמב הלמ ,קוידב תינש

 .היהש יפכ ראשנ םואנה דא ,התנתשנ

 תרוסמהו תדה ,תיטסינומוקה הכפהמה ,לארשי ץרא ,ןכא

 לש תושייה .ונירוענ רחשבש ףחדהו רעסה ימיב ונתוא וסיסתה

 וחוורש "םימזיא״ה לכב היתותוא הנתנ תוצעומה תירב תכפהמ

 .םימיה םתואב הרגתמו התיה תינפקות ףא איהו ,ונלצא

 תלייטה לע םיכלהתמ ויה ,תאזה הכפהמה ידיסח ,"םימודא״ה

 םילייחה ישאר לעמ וחלישש םודאה ןולגדב לודגה רשגה לעו

 רכיכב ןושאר םוי דעצימל וכרענש תעב ,הקטסאני׳זטה לש

 תויתואב שידיאב תבותכ םודא עבצב וחרמ רשאכ .קושה

 *לעפ עלא ןופ ןוז עקידנלארטש יד ןבעל לאז" :הנבל שודיק

 ךילאטס ףסוי ,דנאבראפ ןטאר ןופ רעריפ רעסיורג רעד ,רעק

 תירב לש לודגה גיהנמה ,םימעה לכ לש ןירקמה שמשה יחי)

 תיבל הסינכב ׳תסנכה תיב לש ירוחאה ריקה לע (תוצעומה

 ואר — רופיכ םוי לש רקובה תמכשהב אקוד תאזו ,שרדמה

 ¬למב ילאקירלקה םזילאטיפאקל ףורגא תכמ ותיחנה יכ ,ךכב

 ,םכרד תקדצב תטהול הנומא ונימאה םה .הכפהמה ןעמל םתמח

 אובי" :טהלב ובישה ,תושרה לש טפשמה סכ יגפל ודמעשכו

 ..."!ונחנא היהנ םיטפושו םוי

 ןויצ תביש ימלוחל שפנ .חי
 יקאח ישובל הרענהו רענה תא תרכזה לע ונתולעהב

 לע הנידמה תא ח״שתב ונל ושיגהש ,ןמרתלא ןתנ לש ורישמ

 םלאמשלו םנימיל עסופ םוצעו בר ןומה הארא ,ףסכ לש שגמ

 ־ימלוח לש תורוד ינב ,לארשי תמוקת יניבשוש הלא .הממדב

 .ונריעב ןויצ ירחוש םכותבו ,רתאו רתא לכב ןויצ תביש ימחול

 (ןתשוחנ) ץנימרפוק היעשי תא הארא תונושארה תורושב

 הרירגשכ יתודליב יל רייטצנש ימ ,ץרמנה וכוליהב עסופ

 .ונריעבש ךרדב־םידוהיה־תנידמ לש ןמאנה

 רוביצ יכרצב וקסעש ,ונריעב ויה םיבר םיינויצ םינקסע

 ץנימרפוק היעשי .תינויצ תוליעפבו הליהקה יניינעב ,הנומאב

 לעופ ,לגדה לא קיעזמו לגדה־אשונ ותויהב ,םירחא ךותמ טלב

 ינויצה ןיינעה תא םדקל היה תשעש רבד לכ ןעמל ליעפמו

 .םהה םימיה תנוכתמב

 תסנכה תיבב הקדצה תורעק ןיבש ךכל גאוד היה אוה

 דוע אלו ׳"תמייק ןרק" לש הרעקה רדעית אל רופיכ םוי ברעב

 .ץראה ןיינבל המרתהל ףיטמו הרעקה לצא בשוי היהש אלא

 לצרה תריטפ לש הנשה־םויב יכ היה חוטבש דע טקש אל

 םתודגנתה ףרח ,תסנכה תיבב "םימחר אלמ לא" תליפת רמאית

 אלש דבלבו תומלוע ךופהל היה ןכומ .םידיסחה לשו ברה לש

 הלועפ לכב התיה ודי .תונויצה לש הרקויה לע הז אוהכ רתוול

 ,הליהקל תוריחבבכ סרגנוקל תוריחב ,תויבגמב :ריעב תינויצ

 היה ר״וי אל .היישעה לע סומלופבו היישעב ,תופיסא תכירעב

 .םוימוי לש ינויצה שעמל דבע אלא ,המיתחלו גוצייל

 ־בופ בוחרב רשא הביתכ ירישכמל םיצנימרפוקה תונח

 םתונחל תילעשכ .תויונחה ראשמ יניעב התש ,דתיה הנ׳ציל

 ,הפיטעל ינועבצ ריינ וא טעל ןרופיצ ,תרבחמ ,ןותע תונקל

 .םיבידא םירחוס גהנמכ תופי םינפ רבסב תונחה ילעב ךומדיק

 ♦ירבע רפס וא "ךרדב" ירבע ןותע תשקיבו המש תאב םא לבא

 ותייערו ,ץנימרפוק היעשי לש ויניעב רוא לש קיז קלדנ

 גישה לגלגתנ התעמ .םינפ רואמב ךתארקל השאר התנפה

 בולוקוס םוחנ לש תרחאה ורמאמ לע םירבדל ירחסמה חישהו

 םילגנאה לש תוינידמה לעו םיובנירג קחצי לש ומואנ לעו

 תאריב ץנימרפוק ,בגה האיבה ךומסה רדחה ןמ .לארשי ץראב

 ׳קודאראפה" וא םעה דחא לש "םיכרד תשרפ" לש ךרכ שדוק

 היה טעמ־שדקמ רדח ותוא .האירקל ואדרונ סקאמ לש "םיס

 לוכי תירבע הלמל אמצ לכו ,םיירבע םירפסל םיצנימרפוקל

 .ונואמצ תא םש תוורל היה

 הז .ומצע ינפב ינויצ דסומ היה םיצנימרפוקה לש םתיב

 םואנל אבש ינויצ גיהנמל ,ירבע ןותעלו ירבע רפסל ןעמה היה

 ׳ןג םג .דוסיה ןרקלו תמייקה חקל תויבגמב לופיטל ,ריעב

 .ץנימרפוק תב לש הדוסימ ;ונריעל הז תיב ליחנה ירבע םידלי

 עבת םירחאל ףיטהש המ .היה םייקמ האנ םגו שרוד האנ

 ,הרעסה ינפל ץראל ולע ותיב ינבו ץנימרפוק היעשי .ומצעמ

 ...ךרדבדכידוהיה־תנידמ לש ןיינבב ובלתשהו

 ,ןקזה םודא ,חמשי תא הארא תונושארה תורושה ןתואבו

 •שא יפשר ויניעו םיששואמ םידעצב דעוצ

 .תורשפ אלב טסילאמיסקאמ ינויצ ׳היה םחול גיהנמ חמשי

 תיבב ותבשב םידיסחה תא טינקמ היה .רפס שיאו םכח דימלת

 לש ידוהי :ולשב אוהו .יאטילה ובינב ארמג ודמולבו שרדמה

 ץרמב טהול ינויצו ׳הרומחבס הלק הווצמב רהזנה ,שרדמה תיב

 .ודואמו ושפנ לכב םירוענ

 .םיריעצה לא ךשמנ חמשי היה תינוגראה ותונקסע דבלמ

 הטושפ תונויצ םהל ףיטהל ,שרדמה תיב ישבוח לא דוחיבו

 שיא תא דכולו ותוישאמ עפוש היה םייוסמ םסק .העמשמכ

 הרוצע התיהש שאה ןמ םיבוצח ,ויה םיצרמנ וירבד .וחיש

 .ויפמ וזתנש םיקיזה ינפב דומעל היה השק .ויתומצעב

 היחה חורהו ,היה "יחרזמ״ב םירבדמה ישארמ הליחת
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 ץיבונרהא םייח

 .דנזומל ורבעו לביטש רראגה תא ושטנש םיריעצה תעונתב
 ¬יעפמ דחאל היה תיטסינויזיברה העונתה תיילע ימיב .ינויצה

 יקחוד לש טהלב .ירמו םעז לש הלודג תונויצ ול ץמיאו ׳היל
 לש הנטקה תונויצה לע רגת ארוק היה חישמה יאיבמו ץק
 הרושבה ןמ ןדריה רבע תעירק תא באוכו "זע דועו םנוד דוע"

 .לארשי תובלמ לש

 רכינ היה ירקיעה וחוכו ,ועבטמ ינחור דירדמ היה אוה
 חידמ וב וארש םידיסחה ןמ ויה .רעונ יגוח לע העפשהב
 לבא ,םייחה יכרדב העות וב וארש םינויצה ןמ ויהו ,תיסמו
 תיבל וכרדב .דימת־שאכ וב הרעב ןויצ תאנק יכ ודוה לכה
 םיטטושמ םיריעצ תורובחל רבחתהל גהונ היה ונממו שרדמה
 וזיא הכילה ידכ ךות םהל ריהבהלו יאמל ישילשה תלייט לע
 דגנכ .תונברדכ םירבדב דימתו ,יקסניטוב׳ז לש ורמאממ הייגוס

 .שא תונושל הלוש היה ויבירי

 רחאל .ותיב תא דקפש ןוסא תמחמ ולוק ךימנה םימיל
 ךילומ היהשכ ,הדהאב וב םיננובתמ ויביריו וידידי ויה ןכמ

 .שפנה ןוקיתל הליפתל שרדמה תיבל וידלי תא םוי םוי

 .התוארל הכז אל לבא ,הלואגה ימעפ תא עמש חמשי

 םינגד יפנכ לע ןוזח .טי
 ינפל הליפתב ודמועב יבא לש הנינרמה ויתפש תשרא
 הל ןיזאמו ןיבמ יתייהשמ רתוי ,ונריעב תסנכה תיבב הביתה
 ףוצר ןויזחל יניעב התיה ותניר .בישקמו הב טיבמ יתייה
 ויה םעה לכו .ריש רומזמ לש עמש ילצלצ םייוטע ,דוה תוארמ
 ז תועקב םידרוי םירה םילוע ,דגנמ םיפחרמ תולוקה תא םיאור
 םילילצ ;ונואג רדהב ךלמל העורתו ,םיריצפמו םיננחתמ םיננר
 דיחיה יכבנל םיללוצ םילילצו ,םדק ימי תראפת לא םיאירממ
 התוא לאו הניר התוא לא תעמש םא היהו .התולגב המואהו
 טטרב הירחא תכשמנו הינחל ןיחב תדכלנו תמעפנ ,הליפת
 ¬מב היווהה לש תונוילעה תוריפסל דע תילעתהו תרדהתהו

 .םימור

 ¬וליפת יאיבמו תוליפתה־ילעופ םהש םיכאלמהש המוד

 ונילא םידרוי ויה ,דובכה אסכ ינפל םציפהל לארשי לש םהית
 ¬תמו ,ותדעו יבא לש הי־תנירל םלוק םיפרצמו תסנכה תיבל

 הנירבש דסחה .םימש ירעשל דע םהיתולהקמב הילא םיוול
 תרישמ ,םימודק עזגמ רטוח אוהו ,היה לעממ הולא קלח וז
 יריש תרמזמ ,םייק היה שדקמה תיבש ןמזמ םנכודב םייוולה
 תרישמ — םינפל קחרהו /ה תיבב םיכלוהה לש תולעמה

 !ריש ירבד ,הרובד ,ירוע ירוע :םעוניבא ןב קרבו הרובד

 לש יתרוסמה חסונה רושימב דסחבו ןחב דלהמ היה יבא
 תבשחה תכאלמ שדוקב וכרדכ םקיפמ היהו הליפתה ינחל
 דמימ םהל תוושל ביטה ,תאז םע .םהינווג ינבו םהינווג לכב

 תולעמ יפוליח םהב שחש תומוקמב הביטקפסרפו קמוע לש
 חיפהו ןחלה תא רייצ אוה .ץרא יתמבל הלפש ןיב תודרומו
 ימוק ,הכולמ ריע ךלמ שדקמ" .העונתב תוארמ לש חור וב

 תבש תלבקב "...אכבה קמעב תבש דל בר ,הכיפהה ךותמ יאצ
 ,יממעה חסונב טעמכ ילידיא ןחלב הליחת ולצא ןגנתמ היה

 ורזוחב ,הארמב ןחלה תא שיחממ היה אוה .ךכב קפתסה אל דא
 ,"...הכולמ ריע ךלמ שדקמ :םיפוסיכ לש תיתמרד העבהב תינש

 יווילב הנינרה הלהקמה .דוע ונניאו ףלחש רקיל םיפוסיכ
 לש ושדקמ רצח לא הגירה ונתוא האיבה עגר ותוא .ישירח
 ,הארו .קוחר קוחר םש־יא הכולמ ריעב ונאצמנו ,המינפ ךלמה

 .הריש התוא םות דע תוחפל ,אכבה קמעמ ונאציו ונמק ונגה

 ז הזמ ישחומ תולמה־שוריפ שי יכו
 הביתה ינפל םירבוע הליפת ילעב ויה הנשה תותבש בורב

 תא םיזרזמ ויה הרשע־הנומש ירחא תבש לילב .תסנכה תיבב
 ליל תדועס תא לוכאלמ להקה תא בכעל אלש ידכ םתליפת
 ¬ובשל חספ ןיב ,הריפס לש תבש תולילב לבא .םדקהב תבש

 .תסנכה תיבב םה ךלשוה הרשע־הנומש ירחא :יוניש היה תוע

 עתפל אשנתה ,שדוקה ןורא לש ולאמשמ ,יבא לש םוקמה דצמ
 ׳ה התא דורב" :הקיעזמו הזירכמ לבא תעורתכ םירידא־לוק
 תריפס לע ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא םלועה דלמ וניהולא

 ."רמועל םימי השימח םויה .רמועה

 יתיאר זאו ,תכלמ דמע ביבסמ לבה ,הרצענ המישנה
 ¬ודקה תולעמל רשיה,םורל הפוקז התלע וז העורת יכ לילעב

 .אבכוכ רב דרמב םירובגב ולפנש אביקע יבר לש וידימלת ,םיש

 ונחנא וליאו ,עיגה יאמ לש ביבאה ,ךלילה בלביל תחב
 .הריפסה ימי לש הגותה ךותל ונלטלוט

 יפנכ קשמ תעמש ,ררושמ לש ןוימדב תנחינ אל םא םג
 "תומדקא" תריש תעב תסנכה תיב לש וללח םורב םיכאלמ

 תיב לע וחרזש דוהבו בגשב תיארו תשגרהו ,תועובשה גחב
 תוגרדמה תואובמב ובצוהש ףודרהה יציצע .העש התוא תסנכה
 הדשה חיר תא ולעה ׳ןהילע שרפנש םודאה דברמהו המבה לש
 קורי טושיק שבל תסנכה תיב .םייריחנה לא .חרופה ןליאהו
 רבכ הנהו .המימי םימימ ונלצא לבוקמכ ,הרות ןתמ גח לש
 לולצה ולוק עקביו — םהו ,ןחלושה לע הרותה ירפס וחנוה
 אנליקש אלוא ,אתוש תוירשו ןילמ תומדקא" :יבא לש רדאנהו
 -עירמ יתוכלמ זורכ לש עמשנ המרב לוק "...אתושרו ןמרה

 ותירבו ךלמה לש ותלודג תשרפ תא בהז לש הרצוצחב הנתמ
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 תודלי יקרפ

 .תויממוק םיקיפמו וויז םיאלמ םילילצ .לארשי ומע םע תרכש

 ונחנא םיכלמ ינב .רדהב ׳ה לוק ,חוכב ׳ה לוק םירמואה םילילצ

 .חוכב רדאנ ,אג ,ישפוח ונרישו ,וישכע ונלוכ

 תדובעב לודגה ןהוככ יבא תא יתיאר םיארונה םימיב

 ¬ורצ ותאו ,םימש ירעש לא הננרב ביתנ ול ועיקבהב ,שדוקה

 .דיה רשפא־יא ,הנירב ולוק ןתנשמ .ויחלוש לש תוליפתה תור

 היה להקה .ונינפלמ ןיטשמ לכ דסו רוגיטקה םדנ יכ קפקפל

 חתופו םהינפל רבוע היה יבאו המיענבו האריב וירחא הנוע

 ןיזאהש ימ .לכיהב םינפלו ינפל ועיגה דע ,רעש רחא רעש

 לילבו הנשה שאר לילב "רומזמ דודל" לש ותניררתליפתל

 םירעש ואש" םיקוספה לש ביטאטי׳צרה תא רששכ ,ירדנ לכ

 ךלמ הז ימ ,דובכה ךלמ אוביו םלוע יחתפ ואשנהו םכישאר

 םיניע םוצעל ול היה רשפא־יא ,"...רוביגו זוזע ׳ה ?דובכה

 הרטעו ׳תילטו לטיק הטוע אוהשכ ,םעמ םרומ יבא תא תוארמ

 תונרוק וינפ ,וראוצל הדונע םיצנצנמ בהזו ףסכ יטוח הרוזש

 ¬צמו דיגנ לש הווחמב תטשומ ודיו ,למשחהו תורנה תוהוגנב

 םיטויפה ןמו םינומזפה ןמ םיבר "...םכישאר םירעש ואש" : הוו

 אלו ישפנב תועובט ןהו ,תויתמרד תולילע ויה ותליפתבש

 .םלועל ינממ ושומי

 םירופיסהו תונויזחהו תולילעה לכ תא הנמי ימו ללמי ימ

 יתוגהה ורופיס .םיארונה םימיה תוליפתב תוניגנב הלעמ היהש

 רימזה תריש ,ףקות הנתנו תליפתמ "רפעמ ודוסי םדא" לש

 םייתמרדה םירבעמה ,"םירפא יל ריקי ןבה" לש הגונעה ולש

 לש ,ןויבא ךלמ לש הגרדמה לפשל ןוילע ךלמ לש ותוממורמ

 רדס לש וא תורפושו תונורבז ,תויוכלמ לש םימודקה םופא

 דועו ,רופיכ םוי לש ףסומ תליפתמ שדקמה תיבב הדובעה

 לש םהיתוביל תוחול לע םיבותכ םה אלה ,הנהכו הנהכ

 .ויחלוש־ויניזאמ

 םירכיא תלגעב ויתועסמל יתוא חקול יבא היה יתודליב

 ¬כהל ידכ םידוהי םיקינבושי והוגימזה םהילאש ,הביבסה ירפכל

 יתרכה ךכ ךותב .וניבא םהרבא לש ותירבל םהידלי תא סינ

 .ךוטאזו קסיס לש ,ובינפו ובישילק לש תורעיו תודש לש םיפונ

 תועסמל הוולתמ יתייה םיארונה םימיה לש תוליפתב לבא

 תורעס לא" יתכלה ותא .םיקוחרו םימודק ,םירחא םיפונל יבא

 ותא ,"וישע רה תא טופשל ןויצ רהל" יתילע ותא ,"ןמית

 .יניס רה תולגרמל יתדמע

 ותוא םירכוז ונא .םש ונייה ונלוכ ירה — יניס רה דמעמו

 התא" תליפתב יבא שיחמהש יפכ ,העשה תאו םויה תא ,קוידב

 תניגנב לוק) יהיו — יהיו — יהיו״ :הנשה שארב ״תילגנ

 ישילשה םויב (רהה הלעמב דעצ ,דעצ היילע — רעי־ןרק

 תולוק יהיו (הלועו רבגתמ ןור לש חתמב) רקובה תויהב

 — הירחאו הגספ) דואמ קזח רפוש לוקו דבכ■ ןנעו םיקרבו

 הזחמה ."הנחמב רשא םעה לכ דרחיו (רהה דרומב לוגלג

 רבדי השמ" :םינפ לא םיגפ הארמ םעפה — הנשנו רזוח

 ...םימלענו םיגומנ םילילצ ,"לוקב וננעי םיהולאהו

 ־רדבו תירופיס הנירב ןוילע דסחב היה תורימז םיענ יבא

 לש שפנה תוכפתשהב םא ,תישגר־תירילב םגו תירופיס־תיתמ

 לע הריצפמ הירוגינסב םאו ,(שעממ ינעה יעה) דיחיה תניחת

 םוחרו ןונח ךלמל םינונחת לש האלפומ הגיזמ .רתיהש ויחלוש

 לא םישג) ב׳צידרבמ קחצי יול לש וחיש חורב ומע ןועיטו

 תניחבב ,חצנמל רומזמ לש ןונמה תרישב םאו ,(...שדוקה ןורא

 הלוגסב ןחנ אוהו ."ןוילע ךמשל רמזלו ׳הל תודוהל בוט"

 רויגב ולוק ןתונ היהו — ונורגמ ןגינ בגוע וליאכ ללהלו רמזל

 ,רוניכו לבנב וללה" :בותכש ומכ ,רמז ילכ המכ לש םינ

 רנחת הלעי״ב ."העורת ילצלצבו עמש ילצלצב ,בגועו םינימב

 ינומעפכ לצלטצמ היה "רמוחכ הנה״ב ,רוניככ ןגנתמ היה "ונינ

 ןמ ובושבו .ול׳צב בבודמ היה "ךתליהת ןכ ךמשכ יב״בו ,ףסכ

 םולשב אציש לודגה ןהוכל יניעב המד ,שדוקה תולכיהב עסמה

 ותאצב לודג ןהוכ היה רדהנ המ תמא" ."םישדוקה שדוקמ

 חתמנה להואכ :עגפ ילב םולשב םישדוקה ישדוק תיבמ

 ,םירוציל רוצ שיבלה רשא דוהכ ...ןהוכ הארמ ,הלעמ ירדב

 "...ןהוכ הארמ ,דמח תניג ךותב ןותנה דרווכ ...ןהוכ הארמ

 רל - ה* 'כ - ןה

 יתילע םימיה דחאב .ץראל תולעל וכז ירוה .םינש ופלח

 ונילע ,תומוחה תא ונפקה ,לתוכה תא וניאר .םילשוריל םתא
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 ץיבונר׳דא םייח

 לע ונפקשהו ,םיפוצה רה לעו םיתיזה רה לעו ןויצ רה לע

 ,םילשורי לש הרוא ויזב ויניע ןיזה יבא .קוחרמ באומ תוברע

 תולמה־שוריפ תא ןיבהל ביטמ ינא וישכע" :רמאו וחור החנ

 ."םדוקמ הליפתה לש

 םילשוריו ןויצ תמחנב תוארלו םימי ךיראהל הכז יבא

 .המלשה

 תובהלב תעקוש שמשה .כ
 ־זיא" ונתחתמאבו םיכלהמ ונייה יאמל ישילשה תלייט לע

 ברעמ יתאפב ןילופ לש הקפואב .תלחות טעמו םיבר "םימ

 םיבר ורמא ,ןכתי אל .עיגה ונריע דע םליצו ,םיבע ורשקנ

 םרקעת ׳םינש ףלא וז המדאב םישרשומ םינולא יכ ,םבבלב

 ובבוס ןמזה ילגלג .םדגנכ םירחא ונע ׳ןכתיו ןכתי !הפוסה

 .המידק

 .רבש ןיא .םינוונחו הכאלמ ילעב וננולתה ,התתפ הסנרפה

 ורמא ,ונמוקמב הטעומ הדובע .םיקיתו האובת ירחוס ורמא

 ונינכש ינפ .םיטייחהו םירפתה ,םירלדנסה ,םירגנה ילעופ

 ,םיצקשה .םידוהיב דוע םיצור םניא ,םושלש לומתכ אל םייוגה

 ¬תמו תובוחרב תורובח תורובח םידמוע ,םיקורי םיטרס ידנוע

 התיבה יבא אב דחא ברע .םיבשו םירבוע םידוהיב םילכנ

 יכ ,לאה ךרובי .ודיב ולקמ קרו עבוכ אלב םייחבטמה תיבמ

 לאומש לש הרוטקפונאמה תונח דיל .םמעז וליכ עבוכה לע קר

 .לארשי יאנוש לש םרחה תורמשמ ובצינ ןייטשנטכיל החמש

 לש ותשא •םהלש םיביטרפואוקל םלובי תא םירכומ םיצירפה

 תא איצוהל דבלבו ׳םיחולמ םיגד רוכמל הצור קינבוקלופה

 םימי .םידוהי םיריעז־םינוונח לש םהיתויפמ םחלה תסורפ

 .םיאבו םישמשממ ויה םישק

 טבמב ,הז לש ויניעב הז םיריעצה וטיבה ,םיאב ונא הנא

 ־יפיטרס .קוחרה קפואה לא םהינפ ואשנו ,ןיא תילכת .ההוב

 ירוחאמ םיטאקיפיטרסה תא הרגס הינטירב תלשממ — ? טאק

 .אובת אל המשו דגנמ ץראה תא תיארו :הרזגו ׳חירבו לוענמ

 סנכיהל וכז ונריע תוחפשממ ,םרפסת תועבצאבו ,טעמ יתמ קר

 תומיתח ורגא םיטסינויזיברה .לארשי ץראל םימיה םתואב

 ראש .תילאגיל יתלב הילע תארקל םמצע וכרעו תויציטפ לע

 הרשכה יצוביקב םיריעצ תונחמ וקיזחה תויצולחה תועונתה

 לש ופוסבו ,םיטאקיפיטרס לש שדחה לוידשל חצנ תייפיצב

 .ןה ףא תילאגיל יתלב הילע לש ךרדב וזחאנ רבד

 שפיח ,ול היה ץמואו וילגרל תחתמ הדיער שחש ימ

 ,הניטנגרא ,ייווגורוא .השרווב "םאיה" לש הדרשמב "תוצרא"

 ,בלב רבודה רמא ,ךארא רשא ץראל ךילגר אש ,ידוד חרב

 האיצי ינוכרד םינתונ םינלופהש םירמוא .תרעוב המדאה יכ

 לא רבד" .ןזואל הפמ ורפיס ,סיראפבש הכורעתל ןיפכד לכל

 םיריעצ ורבע םייתניב .רעשב רלטיה יכ ,׳דעסיו לארשי ינב

 רשפא הלש תוביתנה תיבמש ,השרווב יערא תבישיל רפסמ

 .לבת יווצק לכל עיגהל

 רשגה לעו יאמב ישילשה תלייט לע הררתשה םיאכנ חור

 ןקרופ םינתונ ונייה בלה ישחרל .תבש לש החנמ תועשב לודגה

 ־ראפ ןוז יד" ןוסלנצכ קחצי לש ורישב ,םיילוכנאלמ םירישב

 ןיימ טייגראפ יוזא ,םדק יז טעז׳מ ןוז יד ,ןעמאלפ ןיא טייג

 ,תעקוש תובהלב המחה) ,"םדרט ץימ טייגראפ יוזא ׳גנונעפאה

 (עווגי ימולח ךכ ,תעווג יתווקת ךכ ,אעמק תיארנ קר המחה

 טייוו ,קעווא טייוו ןעייג ןגיוא יד" וואקינרעיפאפ לש ורישבו

 יצ .םי ןטימ ןיא טייוו ןדימאריפ עסייוו ,ןעלגעז ,םי ןטימ ןיא

 טנווא רעלקנוט .םי ןטימ ןיא טייוו ,ןעייטש ייז יצ ,ןעייג ייז

 המש־יא תואשינ םיניעה) "םי ןטימ ןיא טייוו למיה ץפ טלאפ

 םא .םיה בלב קחרה תודימריפ ןבול ישרפמ ׳םיה בלב קחרה

 בלב קחרה םימשמ דר ףשנ ,םיה בלב קתרה ודומעי םא ועוני

 ?םשל םיעיגמ ךיא ׳םש־יאל םיה בלב קחרה ,ןכא .(םיה

 קושה ימיב תאצל ופיסוה םירלדנס .גהונ וגהנמכ םלועו

 (העורג תוכיאב תרצות) הטדנאטה־יטייחו ,םייפגמ רוכמל

 םיעבוכ — םינעבוכהו ,םיסנכמו םינרוטקמ רוכמל וכישמה

 היהי .סידגה ליבשב תורוחש הכלדוויחצמב םיהכ־םילוחכ

 רפסמ ברו ךלה .םחרי אוה םימשבש וניבא ,היהי אל וא ןוידפ

 לע םירזחמ ויהש סיתסוב־ילעבו םיתב־ילעב לש "תוגוזה"

 — ?תאז ימו ,תדבוכמ החפשמ ליבשב תובדנ ץבקל םיחתפה

 שי יכו ,דימתמו זאמ הזמ הז םיסנרפתמ לארשי ינב .סומכ דוס

 ?הרירב

 לש דעול רחביהל םיצר םידוהי .גהונ וגהנמכ םלועו

 שודיקה תאו הדועסה תא תכרוע אשידק הרבחה .הליהקה

 םיציבו (ןשבוד) "ךעקעל לש הנבל" םילכואו ,םהידעומב

 הרידקב דוורתב םישחוב ,החווצו ץרפ לביטש רראגבו .תוקולש

 .הדבכו הלודג הכרעמ — םידיסח ,םינבר ,םיטחוש ,הליהקה לש

 לביטשל םהל ושרפש דע םיאנקה לש םתעד הררקתנ אלו

 םינויצה .הנכס תעשב דקרל ןטשה לש וכרד הז יכ ,םהלשמ

 ¬סהה לש םינויצב ושתכתה השדחה תינויצה תורדתסהה לש

 ¬המה ימעפ :דוס וקיתמה םימודאהו ,הנשיה תינויצה תורדת

 !ןניה הנה הכפ

 ימ .תובהלב העקש שמשה .המידק ובבוס ןמזה ילגלג

 אנמ :םימשה ינפ לע תמשור המלענ די האר ,קפואב ןנובתהש

 .ןיסרפו לקת אנמ
 ץיבונרהא םייח
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 רעקספיל ריאמ

 תונורכז ענ>>מ ן1פ

 םייה עשיטחוש ןיימ

 ןייז ןיא םסרופמ א ןעוועג זיא ,עררארו ׳ר ,עדייז ןיימ
 ייב .עמיטש רעקיזיר א טימ הליפת־לעב רענייש א םלא טייצ
 סאוו ,טייל עגנוי ןופ ראנימעס א ןעוועג זיא בוטש ןיא םיא
 םעד ןופ "םיורא" זיא םע רעוו ןוא הטיחש טנרעלעג ןבאה
 רעד ןיא ןטסאפ א ןעמוקאב וצ רעכיז ןעוועג זיא ,ראנימעס
 ןענעז םיטחוש רעשזדאל ןוא רעוועשראוו .טאטש רעסיורג
 הטיתש טנרעלעג ךיוא טאה םיא ייב .םידימלת ענייז ןעוועג
 זיא סאוו ,םיובנריב רעב םהרבא רעטסווואב־טלאמעד רעד
 ־אפמאק עטסערג יד ןופ םענייא ראפ טנעקרענא ןאד ןעוועג
 ןגעלפ הליפת־ילעב ןוא םינזה עסיורג .טייצ רענעי ןיא ןראטיז
 עשידיי עטסערג יד ןיא סעיציזאפמאק־הליפת ענייז ןעגניז
 "ץילמה" רעוועשראוו ןיא .ןליופ ןיא הליפת־יתב ןוא ןלוש

 רע .הליפת־ילעב ןוא םינזח עשידיי רעביא ןביירש רע טגעלפ
 ןעוו" :תולעפתה םיורג טימ ןעוואוו ןגעוו ןבירשעג ןאד טאה
 ןעוועג רע טלאוו ,ןדליבסדא טזאלעג עמיטש ןייז טלאוו עוואוו
 עטצעל יד) ןבירשעג רע טאה ."רעגניז רעטמיראב־טלעוו א
 ןזח־טאטש םלא ןטסאפ םעד ןעמונראפ םיובנריב טאה ןראי

 .(וואכאטסנעשט ןיא
 ,לאיתוקי ׳ר ןעוועג זיא קסוטלופ ןיא טחוש רעטשרע רעד

 ךיז טאה םע ןעוו ,עטאד רעד טימ םדא דיז טכיילג םע ןוא
 .קסוטלופ ןיא בושיי רעשידיי רעד ןעגנאפעגנא טאהעג ןדש

 ןיימ ןיא ׳בוטש ןיא זדנוא ייב םאוו ׳ןופרעד םע םענ דיא
 הטיחש ףדא הלבק יד ןענופעג דיז טאה ,וויכרא םרעטאפ
 לאיתוקי ׳ר .לאיתוקי 'ר ןדייז רעטלע־רעטלע רעזדנוא ןופ
 םעד ,בר רעוועשראוו ןקידטלאמעד םענופ ןעמוקאב יז טאה
 — לאיתוקי 'ר ףדא ןבירשעג טאה רע ."המלש־תדמח" לעב

 סאד ןביוהעגנא טאהעג ןדש דיז טאה טייצ רעד ןיא .ברה
 עטאד רעד טיול ,ןדיי רעקסוטלופ יד ןופ דיז ןצעזאב עיירפ
 דנעג טשיג קנעדעג׳ב עכלעוו ה״א יוו הטיחשה תלבק ןופ
 ,טנכערעגסדא טאהעג טלאמעד ןבאה רימ זא ראנ קנעדעג דיא)

 םענופ האי גנאפנא עמאס יד ןיא ןייז טפראדאב טאה םאד זא
 .(דרעב ,ה״י ןט־19

 עטשרע יד ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא טחוש לאיתוקי ׳ר
 ׳ר .רעגטוק עלעיש ׳ר ןוא רזעלא ׳ר ,םינבר רעקסוטלופ
 ןייז — ןבעל םייב תוטיחש םאד ןבעגעגרעביא טאה לאיתוקי
 רטפנ טייהרעגנוי זיא רעטאפ םעוואוו לידו ,עוואוו לקינייא
 םיא דאנ ןוא טחוש לאפר ׳ר ןעמוקעג זיא םעדכאנ) .ןראוועג
 ־אכאס עלעמהרבא ׳ר ןופ דימלת א ,סקופ קחצי־לארשי ׳ר —
 :טחוש רעטירד א ןעוועג ךיוא זיא טייצ רעד ןיא :רעוואשט

 ןוא עלהחמש ׳ר טעווענברעג ןבאה קסוטלופ ןיא ןעוו .לדוי ׳ר
 הילדג ׳ר ןעמוקעגנא טרא םלדוי ד ףיוא זיא ,םאגעב ברה
 ןראוועג רטפנ זיא סאוו הילדג ׳ר ןופ טרא ןפיוא .רעצינעש
 ׳ר להומ ןוא טחוש ןזח םלא ןעמונעגפיוא טרעוו ,1911 ןיא
 טרעוו גירק־טלעוו ןטשרע ןופ ףוס םייב .שטדואנארא לשרעה
 טרא ןייז ףדא ןוא סקופ קחצי־לארשי ׳ר טחוש רעד רטפנ
 .(וואקשדו ןופ ןאמרעגנוי א ,רעגילק בייל־םייח ׳ר ןא טמוק
 ראי 18 וצ דיז טאה ,ןמלז־,דמלש ׳ר ,רעטאפ ןיימ ןעוו
 א ןיא טתוש ןראוועג דיילג רע זיא ,הטיחש טנרעלעגסדא
 59 וצ זיא עוואוו ׳ר ןעוו .עקנעלארטסא ןבעל לטעטש ןיילק

 םיא רבק םייב ןדיי רעקסוטלופ יד ןבאה ןראוועג רטפנ ראי
 טרא ןייז רעביא טמענ ,ןמלז ,ןוז ןייז" זא ׳בוט־לזמ טגאזעג
 ןוא לטעטש םאד רעטאפ ןיימ טזאלראפ ןאד ."דובב ןייז ןוא

 .לעטש יד ןעמענרעביא קסוטלופ ןייק טמוק

 ריאמ ׳ר ןעוועג זיא קסוטלופ ןיא טחוש רעטצעל רעד
 הריטפ סרעטאפ ןיימ דאנ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,רעוואדזאפא

 .* ל״ז

 עלהחמש ׳ר ןוא םאגעב ברה
 טימ דיילגוצ קסוטלופ ןיא טעווענברעג טאה םאגעב ברה
 .םלוע־ןואג ןוא רשיו םת שיא ,קידצ ןסיורג םעד ,ןעלהחמש ׳ר

 ןופ טייקיטעט ץא ןבעל ןגעוו םיטרפ עכעלריפסיוא ערערעמ *
 קיחצי־לארשי ,ר ,לאפר ׳ר :םיטחוש עטנאמרעד־לקיטרא ןיא יד
 זיא — רעוואדזאפא ריאמ ׳ר ץא רעצינעש הילדג ׳ר ,לדוי ׳ר ,סקופ
 טשינ ץעגרע ןופ ,ןראוועג טקרעמאב ןיוש זיא טע יוו ,רעדייל

 .(.דער) ןעמוקעגנא
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 רעקספיל ריאמ

 תועידי ןוא ןשיבעטנעק־ךארפש ענייז בילוצ ,ןעוועג זיא םאגעב
 — טייוו ןעוועג םעד ןופ זיא עלהחמש ׳ר םאוו ׳םלוע ינינעב

 רעד ראפ טאטש ןיא בר רעכעלטראווטנאראפ רעקיצנייא רעד
 .גנוריגער רעד ןופ טלאהעג ןייז ןעמוקאב ןוא טכאמ רעשיראצ
 רדיק רדסמ רעד ,ץעזעג ןטדל ,ןייז ןדא טפראדעג טאה רע
 ־וקאב טפראדעג הלימ־תירב רעדעי ףיוא ,הפוח רעדעי ייב ןיש
 רעכעליורטראפ רעד ןעוועג רע זיא דיוא יוו תואקדנס ןעמ
 ׳ר) .ג״דא םעקירטעמ־הנותח עלעיציפא ןבעגסיורא םייב ןאמ
 םינינע עשידיי־ןייר יד ףיוא הנוממ ןעוועג ראנ זיא עלהחמש
 תונבר־רכש ןייז ןעמוקאב ןוא ג״דא הרהט ,תד ,תורשכ :יוו
 ןפארטעג טאה לאמנייא זא ,ןעמ טלייצרעד .(הליהק רעד ןופ
 תירבה־לעב רעד םיא טאה הלימ־תירב א ףיוא יוו ,לאפ א
 ךיילג םיא טאה םאגעב ברה .תואקדנס ןייק ןבעגעג טשינ
 ןעמוקאב טאה החמש־לעב רעד ןוא טבירעג ןיא ןבעגעגנא
 ־פא,< טזומעג עקאט טאה רע ןוא הסיפת םישדח 3 טפשמעגוצ

 ...םישדח 3 עצנאג יד הסיפת ןיא ךציז
 טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סאד — ןעמ טלייצרעד ריוא
 םלא ,םאגעב ברה רעד יוו — גירק ןשינאפאי־שיסור םעד ןופ
 טגעלפ סאוו ,גנוריגער רעד ןופ בר רעטנעקרענא רעלעיציפא
 םעד "ךרבש ימ" א ןכאמ לוש ןיא ןענוואד םייב תבש ןדעי
 רע ןעוו ,לאמנייא ךיז טאה ,עילימאפ ןייז טימ רעזייק ןשיסור
 — חילצי הנפי רשא לכו״ רעטרעוו יד וצ ןעמוקעגוצ זיא

 ,"חילצי הנפי רשא לכו" ןגאז וצ טאטשנא .טרעטנאלפראפ

 ...חילצי (עינאפאי) הנפי רשא לכו טפאכעגסיורא םיא דיז טאה
 בילוצ זא ,טסעומשעג טאטש ןיא טלאמעד עקאט ןעמ טאה

 ...המחלמ יד טליפשראפ דנאלסור טאה ןעמאגעב

 ...ןעוועג דימ ןעגעז םירוחב 12

 ןופ טייצ רערענאיצולאווער רעד ןיא ןעוועג זיא סאד
 טייהיירפ ךאנ גנארד רעד זיא םוטעמוא ןעוו ,ראי ןט־5 ןכאנ
 יוזא ךיז טלטסירק סע יוו ןוא .טקנופ־דיוה א וצ ןעגנאגרעד
 סאג רעשייוג רעד ףיוא יוו רעשידיי רעד ףיוא ריוא .דיז טלדיי
 תקירפ ןוא גנובעלפיוא ןופ םינמיס עטלוב ןזיוואב ךיז ןבאה

 .רעקירדרעטנוא עכעלשטנעמ יד ןופ לועה

 טאה קסוטלופ ןיא ןעוו ,1910 ראי ןיא םע זיא ןעוועג
 ןוא יורפ א טימ ןאמ א) עילימאפ עגנוי א ןזיוואב םעצולפ ךיז
 ־ביירש ןוא רעכיב ןופ טפעשעג א טנפעעג טאה סאוו ,(דניק א
 טשינ לאמנייק קסוטלופ ןיא ךאנ זיא םאוו ךאז א ,ןלאירעטאמ
 ןעוועג זיא םאד .טאטש א ראפ טריטסיזקע יז טייצ ,ןעוועג

 .ץנימרעפוק עילימאפ יד

 ,עיזאנמיג עשיסור א ןעוועג טלאמעד זיא קסוטלופ ןיא

 ןופ שזא םירוחב עשידיי ןעמוק רעהא ןגעלפ םע רעכלעוו ןיא

 רעייז טלאמעד זיא דנאלסור ןיא לייוו) ןענרעל אד דנאלסור
 .(עיזאנמיג א ןיא ןעמוקוצנא ןדיי א ראפ ןעוועג רעווש

 ןכוזאב וצ ןביוהעגנא טאה ץנעגילעטעא עשיסור־שידיי יד
 זיא טייצ רעד טימ .החפשמ ד״א רעד ןופ בוטש יד רעטפא
 ראפ ץאלפ־םוקפיונוצ רעלארטנעצ ןימ א ןראוועג טרא סאד
 דרפ יד .טנגוי רעקידנבערטש־טייהיירפ רעקסוטלופ רעד
 ,תירבע ןבירשעג ןוא טדערעג טלאמעד ןיוש טאה ץנימרעפוק

 ךיוא ,טסייג ןשיטסינויצ ןטימ ןעמונעגכרוד ןעוועג זיא ןוא
 םייה רעשיטסינויצ א ןופ טמאטשעג טאה ,והיעשי ׳ןאמ ריא
 בוטש רעקיזאד רעד ןיא זא ,ןגאז טלאוו דיא .עקנעלארטסא ןיא
 זיב םזינויצ "טייזעג ןוא טרעקאעג" טכאנ ןוא גאט ןעמ טאה

 ...גנוילב עטשרע יד ןעמוקעג זיא םע

 עפורג א ןעמונעגפיונוצ ךיד־ ןבאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 םכותב דיא ןוא ראי 16—15 ןופ רעטלע ןיא םירוחב 12 ןופ
 לביטש־םעדיוב א ףיוא ץעגרע טלמאזראפ ךיז ןבאה רימ ןוא
 המכמ ןכאמ וצ טאהעג ארומ סאד רימ ןבאה בוטש א ןיא)
 טגיילעג דימ ןבאה טראד ןוא (...םימעט עכעלדנעטשראפ המכו
 ךיא .עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד ראפ ןייטש ןטשרע םעד
 טלעג םוכס א טלמאזעגפיונוצ ךיילג ןבאה רימ יוו קנעדעג
 רעמייב 10 ןצנאלפ וצ ,םילשורי ןייק טקישעגקעווא םע ןוא
 ־קרעמ זיא׳ס .שינעעשעג םעד דובכל דלאוו־לצרעה םעניא
 ןופ ןטלאהרעד םודא טייצ א ןיא ןבאה רימ ןעוו ,קידריוו
 עקאט ןענעז רעמייב 10 יד זא ,גנוקיטעטשאב א םילשורי
 םירבח עלא יד ןשדוצ זיא ,לצרה־רעי ןיא ןראוועג טצנאלפעג
 ךיז ייב ןטלאה ןלעוו לאז סע רעוו ,רענייא ןייק ןעוועג טשינ
 יד ראפ טאהעג ארומ טאה רענייא רעדעי .גנוקיטעטשאב יד
 רעד ...ןקאפ טשינ םיא ייב ,הלילח ,םע ןלאז ייז ,ןרעטלע
 ןעוועג זיא סאוו ,עקנאלבאי לקנאי רבח רעקיצנייא־ןואדייא
 רעד ןופ ראטערקעס ןראוועג דאנרעד זיא רע) זדנוא ןשיווצ
 טקיליוואב םע טאה (טארטסיגאמ ןיא — קיגוואל א ןוא הליהק
 ןעוועג זיא רע) ןענאטשעגוצ םיא וצ ןיב דיא ןעוו ,ןעמענ וצ

 .(עטאט־ףיטש א טאהעג ןוא םותי א
 םאוו ,עיצאזינאגרא עשיטסינויצ יד זיא ןא טלאמעד ןופ
 רעקסוטלופ יד ןשיווצ ןראוועג "רעטריזילאגעל" ץלא ראי א

 .לאז־ןעייל א טימ קעטאילביב א טנפעעג דיז טאה׳ס .ןדיי

 ןטנעגעלערפ עשיטסינויצ עשראוו ןופ טכארבעגפארא טאה׳מ
 ךיא .סעמעט עשיטסינויצ־ןייר ףדא ןגארטראפ ןטלאהעג ןוא
 רעד ייב "יחרזמ" רעד טעדנירגעג ךיז טאה םע ןעוו ,קנעדעג
 א ןעמוקעגפארא לאמנייא זיא ,עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ
 ןיא עדער א ןטלאה טלאוועג ןוא בר רעשיטסינויצ רעסיוועג
 טשינ ןוא טרעטשעג ןבאה םידיסח יד ,תבש ןעוועג זיא׳ס ,לוש
 טאה טלאמעד .לארשי־ץרא ןגעוו ןדער וצ בר םעד טביולרעד
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 וב>>ה רעזדנוא

 טאה׳מ יוו — רעדא ,ל״ז שטיוואנארא יבצ ׳ר ,רעטאפ ןיימ
 םלא טנרעלעג טאה ,טחוש לשרעה — ןפורעג טאטש ןיא םיא
 ,שא םולש טנרעלעג טאה׳ס ווו) שרדמה־תיב רענטוק ןיא רוחב

 טנרעלעג רע טאה תונזח .(ןענאמרעד טפא טגעלפ רע ןעמעוו
 חנ ןזח םייב ןעגנוזעג רע טאה טייצ א) רעטפא ןזח םעד ייב
 ןקיטראד ןטימ טריפעגנא דיוא טאה רע ווו ,שילאק ןיא רעדיל
 א טאהעג ,ןגנמ רעסיורג א ןעוועג זיא טחוש לשרעה .(ראב
 .העימש עשילאקיזומ עראברעדנווו א ןוא עמיטש־ראנעט ענייש

 ,טפירש־טנאה "רעקידלרעפ" א טימ ןביירש רע טגעלפ ןטאנ

 ןוויטאטיצער .רעכיב־ןטאנ ענייז ןופ ןעז וצ ןעוועג זיא םע יוו
 ־עטיל־קיזומ רעלאגאגאניס רעד ןופ סעיציזאפמאק־ראכ ןוא
 ךיוא טגעלפ רע .ןבירשעגרעביא ןאד טאה רע סאוו ,רוטאר
 יד ןיא וליפא תוליפת ראפ סעיציזאפמאק ןייז רבחמ ןיילא
 ךיוא טאה רע .קסוטלופ ןיא קידנעייז דאנ ׳ןראי עקידרעטעפש
 טאה ןוא ןטפעה םמיובנריב ןופ טנרעלעג ,עינאמראח טנעקעג
 ־יחמ עגייז .טנאח רעד ןיא לדיפ א "ןטלאה" וצ טסווועג ריוא
 ־וצרעדנאנופ ףיוא טצונעגסיוא רע טאה תועידי עשילאק

 .ראטסעקרא ראפ ךיוא סעיציזאפמאק־ראב ןביירש

 עלעשוהי ׳ר ןופ ןעמוקאב רע טאה טחוש םלא הלבק
 .רענטוק

 ןד ןופ רעטכאט רעד טימ עוואלמ ןיא הנותח ןייז דאנ
 ןד ןופ לקינייא־רוא ןא ,עניירב היח ,קסניולפ ןופ קאסורפ

 ־רעד סנייז טאה ןוא ןעוועג שפנ רסומ שממ ץנימרעפוק ךיז
 עילימאפ יד קנאד א זא ,אלמ הפב ןגאז ןאק ןעמ ...טכיירג
 טלקיווטנא ןטייקיטעט עשיטסינויצ יד ךיז ןבאה ץנעמרעפוק
 1 טרא ןדעי ןיא ןוא ןטיבעג עלא ףיוא ןעוועג תוריפ אשונ ןוא

 רעד ןיא ןוא טאר־טאטש ןיא ייס ,הליהק רעשידיי רעד ןיא ייס
 יד ןעוו ,1935 ראי םוצ זיב — עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ
 ־רעלטיה ןראפ ראי 4 ,לארשי־ץרא ןייק ןראפעגפא זיא החפשמ
 ־גיא קסוטלופ עשידיי םאד טשיוועגפא טאה רעכלעוו ,גירק

 .דרע רעד ןופ ןצנאג

 'ר זיא — ןיבר רעוואנאכעשט ןופ רעווש רעד ,רעקצאלפ

 .שזדאל ןבעל לטעטש א ,ענוואלג ןיא ןעניווו ןעמוקעג לשרעה

 יד האי 6 ״ןסעזעג״ רע זיא עלעטש רעקיטראד רעד ףיוא
 :עשילאקיזומ אקוד ןבילבראפ ןענעז לטעטש םענופ תונורכז

 ל״ז ב״וש ץיבונורהא יבצ ׳ר

 א ךיוא ,עטנזח יד ׳בייוו סאד טגעלפ טכענ־רדס יד ייב
 .דנא ןוא "םיה דל המ" :םיליהת ןופ סעלאס יד ןעגניז ,עטנגנמ

 ייווצ יד ,להשמ ןוא דלמ ,םיררושמ יד ןעגנוזעג ייז ןבאה׳ס יוו
 .ןעמיטש־טלא עגייש יד טימ ךעלגניי

 .קסוטלופ ןיא ןא טחוש־ןזח לשרעה טמוק 1912 ןיא

 םעד ןענעוואד ןייז ןופ תולעפתה םיתג טימ ןלייצרעד ןשטנעמ
 ־עג א ןעוועג ןאד זיא׳ס .ראב ןסיורג א טימ תבש ןטשרע

 .שינעעש

 ןייז םיואכרוד קתנעיצ ,ןראי עטשרע יד ןיא ןיוש רעבא
 זיולב םיא ייב ןעוועג תונזח סאד זיא ,הטיחש רעד ץפ הסנרפ
 להק ראפ רוביצ־חילש א ןייז וצ היכז ןופ ,דובב ןופ דאז א
 ןיא ראנ ןענעוואד רע טגעלפ "דומע" ןראפ .לוש רעד ןיא
 םימי יד ןיא ןוא (תוכוס ,תועובש ,חספ) םילגר שולש יד
 טאה רע ווו ׳"הליענ" ץא "תדנ־לכ" ,"םיפסומ" — םיארונ

 .דאכ ןסיורג א טימ ןעגנוזעגייא

 ןקידבוט־םוי־תבש םייב ,טפיוהרעביא האי עטשרע ת ןיא
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 וצ טאהעג לביטש ןייז ןופ םידיסת רערעג יד ןבאה ,ןענעוואד

 יוזא ןעמוק ןעיורפ יד יאמלה :הנעט א ,ןעלשרעה ׳ר ,םיא

 ךיז ןענאק ׳ןליבצנאמ יד ,ייז ןעוו ,לוש רעד ןופ םייה א טעפש

 ...ןסע ןפיוא ןטראוורעד טשינ ןיוש

 ..ן־רד^מר־ .י־ידיייש
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 לש ודי בתכב ובתכנ םיוותה ;םירחא םירבחמ לש "הליפת יריש"
 .ל״ז אבא

 רעד טימ ןבירשעג ןמאנ יד ;םירבחמ עידמערפ ןופ "ןעעאזעג־הליפת"
 ל״ז ןטאט םענופ טפירש־טנאה

 "דובכ א ןעוועג םיא ייב זיא תונזח סאד יוו יוזא טקגופ

 ןופ להומ רעד ןייז וצ דובכ א ןעוועג םיא ראפ זיא יוזא ,ךאז

 ןעוועג טשטנעבעג רע זיא להומ םלא .טנגעגמוא ןוא טאטש

 םייב ןראוועג טבילאב רע זיא יוזא .טנאה עטכייל א טימ

 ־עוואד ןקיצראה ןייז ראפ יא ,להומ םלא יא ,להק רעקסוטלופ

 .םיללפתמ עלא ןופ רעצרעה יד ןעמעננייא טגעלפ םאוו ,ןענ

 תבש .לביטש רערענ ןיא טנוואדעג רע טאה ןבאוו רעד ןיא

 ,תורימז יד ןשיווצ ,ןעגניז רע טגעלפ "תודועס־שולש" וצ

 טגעלפ "הוצי" ןבלעז םעד ."ודסח רוצ .דוצי" :״לקיטש״ א םנייז

 טייצ ןופ טגעלפ רע ווו ,שיט םניבר םייב ,רעג ןיא ןעגניז רע

 .ןראפ טייצ וצ
 ןיא להומ ןוא טחוש ,ןזח ןייזפא ראי 25 עפאנק דאנ

 הלוע ןוא עלעטש יד טזאלעגפא 1936 ןיא רע טאה קסוטלופ

 ייווצ ענייז וצ — לארשי־ןדא ןייק החפשמ רעד טימ ןעוועג

 .ןעמונעגרעבירא םיא ןבאה עכלעוו ,םייח ןוא ףלאוו ,ןיז

 א וצ ןעוועג הכוז לשרעה ׳ר דאנ טאה ,דנאל ןיא ,אד

 טצעזעגראפ טראד ןוא הפיח ןיא טניווועג ,ןבעל ןרעקיור רעמ

 .ראי 30 טעמכ ,תופוע ןופ טחוש םלא ,תוטיחש ןייז

 ןייז ןופ ליפענ טוג סאד טבעלעג םיא ןיא טאה קידנעטש

 טאהעג טאה רע סאוו טימרעד קידנסיירג דיז ,טפאשלהומ

 .ןדיי טימ רוד ןצנאג א ןייז וצ למ קסוטלופ ןיא היכז יד

 ׳ה ,הפיח ןיא ןראוועג רטפנ זיא שטיוואנארא יבצ ׳ר

 .ז״כשת ,לולאב

 רעביא טיירפשעצ טנייה ןענעז עכלעוו ,םיללפתמ ענייז

 ןוא ןעקנעדעג םיא קידנעטש ןלעוו - טלעוו רעראג רעד

 ־עגפא ןבאה עכלעוו ,ןעגנאזעג ןוא תוליפת ענייז > ןענאמרעד

 יוזא טכארבעג ןוא לוש רעקסוטלופ רעס׳יורג רעד ןיא טכליה

 עביוה ענייש ןייז > המשנ רעד ראפ גנובייהרעד ץא גונעת ליפ

 טסנוק ליפ יוזא טימ טשטייטעגסיוא טאה סאוו ,עמיטש־ראנעט

 םימי יד ןיא רעדנוזאב ,הליפת רעדעי ןופ תולמה־שוריפ םער

 ־לכ" ,"הדובע" ןייז ;״תורפוש־תונורכז־תויכלמ״ ןייז ;םיארונ

 ,ץראה ןשידיי םענייר ןופ ןעגנאלק — ״הליענ״ ןוא ״ירדנ

 ןשידיי ןצנאג ןופ רענעט ןוא ןעגנאלק יד טימ טשימעגסיוא

 .תורוד טייז קלאפ

¥ 
 "עטנזח" םלא זיא ,א״לבתש ,עניירב היח ׳רעטומ ןיימ

 ־רעבייוו רעד ןיא רעבייוו עלא ראפ ןירעגאזראפ יד ןעוועג ךיוא

 טכאמעגסיוא טאה םאוו ,ןביוא ,טאטש־חרזמ רעד ףיוא לוש

 ,רענעמ יד ייב לוש ןיא טאטש־חרזמ רעד רעביאנגעק טקנופ

 תוליפת עלא טנעקעג טוג ,עטנגנמ א — ךיז ראפ ןיילא .ןטנוא

 עטנקסע ןא .עקידמיארונ־םימי יד — לעיצעפס ,ןענוואד ץפ

 ןופ לייט א ןעוועג סאד זיא "עקטתוש" םלא .עבט ריא ץפ

 ־ראפ ראפ תובדנ ןביילק טגעלפ .ןבעל ןכעלגעט־גאט ריא

 ־תע ןא ןיא ןפלעהסיורא ייז ןוא עקיטפרעדאבטיונ ענעדיש

 ןייא־תבש ׳יז טגעלפ ןטלעק עטסערג יד ןיא רעטניוו .הרצ

 יד ןיא רענלעז עשידיי יד ראפ "םמעראוו" ןגארט ,םיואדובש

 ךאנ ןענעז רימ ןעוו .רשכ ראנ ןסעגעג ןבאה עכלעוו ,ןראשוק

 ־רעטניוו א ךיא קנעדעג ,בוטש ןיא דעדניק עניילק ןעוועג

 םייה א זיא׳מ ,ןסיורד ןיא "טנערבעג" טאה טסארפ א ,תבש

 טכאמעג שודיק ,ןטאט ןטימ לוש ןיא ןענוואד םענופ ןעמוקעג

 רעד) ךעלעכיק טימ ןפנארב ןטרעקוצעג ןסיז א רעביא

 םעשאב־הנח ןיא טראוועג זדנוא ףיוא ןיוש טאה טנלאשט

 ־אפ רעמיראוו א ןיא ןאטעגנא ןעוועג זיא עמאמ יד .(ץמוא

 ןגארטקעווא ןעגנאגעג יז זיא םאד ,פאק ןרעביא שזא עליישט

 ריא ךיא געלפ לאמ א .רענלעז עשידיי יד ראפ ןסע טימ פאט א

 וצ זיב יוזא ,רעדורב רערעגניי ןיימ — לאמ א ןוא ןגארט ןפלעה

 ־ראלטאק רעד ןופ)ייסאש רעוואנאכעשט םעד ףיוא ןראשאק יד

 .(ךלהמ א ןעוועג םע זיא ׳טניווועג ןבאה רימ ווו ,םאנ רעקס

 רעד .טלעק רעד ןופ ענעריורפעג ןעמוקקירוצ ןגעלפ רימ

 א ץא דניק רענעלק א ןטלאה טייצ רעד ףיוא טגעלפ עטאט

 סאד .טלאק ןעוועג זיא בוטש ןיא ךיוא לייוו ,ןשיק רעמיראוו

 ץלאה טימ ןוויוא ץואלכאקסייוו םעד תבש ברע ןצייהנא

 ןצנאג א ראפ ןעוועג גונעג טשינ זיא ףראט ןצראווש רעדא

 .תבש

 ןיא ןראוועג ןריובעג זיא ,עניירב היח ,רעטומ ןיימ

 ןד ,רעטאפ ריא .םירשעו האמ דע ׳1882 ראי ןיא ,קסניולפ

 זיא עכלעוו ,הקבר עבאב רעד ןופ ץז א ןעוועג זיא ,קאסורפ

 רעווש רעד ,רעקצאלפ ןד 'ר ןופ לקינייא ןא ד״א יוו ןעוועג

 ןיימ ןופ ענייא .עלעמהרבא ׳ר ,ןיבר רעוואנאכעשט םענופ

 םלא טרעהעג טאה יז סאוו ,תוישעמ עטנאסערעטניא םרעטומ
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 םייה רעזדנוא

 עלעמזחבא ׳ר יוזא יוו :ןעוועג זיא ,ןלייצראפ בוטש ןיא דניק

 טגעלפ ,ןד ׳ר ,עדייז רעד .ןד ד ןופ םעדייא ןא ןראוועג זיא

 א טימ דיוב רענעגייא ןא ןיא רחוס םלא ןראי עלא ןראפמורא

 ס״ש ץנאג ךיז טימ טאהעגטימ קידנעטש ןוא ךאד ןטכאמראפ

 ןבאה ייז ןעוו ׳ןגראמירפ א ןיא לאמנייא .ןדיי ןינמ א ןוא

 ןטייוו ןופ ןעזרעד ח ׳ר טאה ,דלעפ ןיא ןענוואד טלעטשעג דיז

 ביוא ,טגערפעג הא ןעגנאגעגוצ םיא וצ זיא רע .לגניי א ןציז

 ךיילג טאה לגניי סאד .ןראפטימ םיא טימ טלאוועג טלאוו רע

 עכעלנייוועגמוא ןעזעג םיא ןיא טאה ןד ׳ר .ןעוועג םיכסמ

 רע ןענאוו ןופ טסווועג טשינ טאה ,ןד ׳ר ןדה ,רענייק .ןכאז

 .טמאטש

 זיא׳ס) העיסנ רעד ןופ ןעמוקעג םייהא זיא ח ׳ר ןעוו

 רצ םיא וצ רעדניק יד ןענעז ,(הספ וצ טנעאנ ןעוועג ןאד

 .טכארבעג ייז ראפ רע טאה סאוו ׳טגערפעג הא ןלאפעג

 ,ןד ׳ר ,עדייז רעד טאה — ״ןעלעטיא ראפ ןתח א״ —

 ־רעטעפש רעד ,עלעמהרבא ׳ר ןעוועג זיא םאד ןוא טרעפטנעעג

 .יבר רעוואנאכעשט רעקיד

 ןיא טלייצרעד שרעדנא לסיב א זיא השעמ עבלעז יד)

 רעטומ ןיימ 5 עקירעמא ןיא ןבעגעגסיורא ,ךוב רעקצאלפ םעד

 *שטיוואנארא ןד

 ןיילק א ןיא ןראוועג ןריובעג ןיא ןיב 1909 ראי ןיא

 ןיימ ןעוו ,ןעוועג טלא ךיא ןיב ראי 4 .עוואלמ ןבעל לטעטש

 רעד טימ ןעמוקעגנא זיא ל״ז שטיוואנארא יבצ ׳ר רעטאפ

 ־ראפ וצ ׳המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ראפ ראי א ,החפשמ

 .קסוטלופ ןיא טחוש־ןזח םלא עלעטש יד ןעמענ

 ןסיורג א טימ טנוואדעג קידנעטש טאה רעטאפ ןיימ

 רעד ןיא ,טרידוטשעגנייא ןיילא טאה רע ןכלעוו טימ ,ראב

 ןטשרע םעד הפ ןוא ללכב ןענעוואד ןייז .לוש רעקסוטלופ

 ־צמרופניא׳ל" יתפרצה התעב ילקיסומ רקבמ .חצנמו ןיחלמ *
 הרומ היה םינש ךשמב .הדנקב עיפומה "הרפוא" ןוחריב םגו ךאי
 — תוילקיסומה ויתוריצי ןיב .ביבא־לתב ןוירוטברסנוקב הקיסומל
 עוציבל התכז רשא ,הלהקמו תרומזתל "ירדנ לכ" תמסרופמה ותריצי

 .ביבא־לתב רג .לארשי ירודישב םירופיכה םוי יברעב

 רעד ןיא טנעזנעצער רעשילאקיזומ .טנעגיריד ןוא ראטיזאפמאק
 ־שדוח םעד ןיא ריוא יוו ךאיצאמראפג־א׳ל" גנוטייצ רעשיזייצנארפ
 ךשמ ןיא .עדאנאק ןיא טניישרעד םאוו ,"ערעפא" לאנרושז ןכעל
 ־אוורעסנאק רעביבא־לת ןיא קיזומ ראפ רערעל ןעוועג ןראי ןופ
 עטסווואב ןייז — ןעגנופאש עשילאקיזומ ענייז ןשיווצ .םויראט
 עכלעוו ,רעטסעקרא ןוא דאכ ראפ ןפאשעג ,"ירדנ לכ" עיציזאפמאק
 ,םרופיכ םוי ברע יד ןיא טריפעגסיוא ןרעוו וצ ןעוועג הכוז טאה
 .ביבא־לת ןיא טניווו .ןעגנוריטאמסנארט־אידאר עקידלארשי יד ןיא

 ןרש יוו ,ןלייצרעד בוטש ריא ןיא טרעהעג השעמ יד טאה

 ןבאה ןרעטלע עריא ןעוו ,דניק ןיילק םלא דאנ ,טנאמרעד

 ןעוועג זיא רעטאפ ריא ווו ,רעג ןבעל ,דלאוו א ןיא טגיווועג

 .(רעטלאהכוב א

 ןיא טרעהעג טאה רעטומ ןיימ םאוו ׳השעמ עטייווצ א

 ־לעוו ,וואלאקאס םוחנ ןגעוו זיא ,ןלייצראפ ןראי־רעדניק עריא

 ,החפשמ סרעטומ ןיימ וצ טייקירעהעגנא ןא טאהעג טאה רעב

 ןיא טסעק ןסעגעג טאה וואלאקאס םוחנ ןעוו :ןעמאמ ריא דצמ

 א ןענופעג תיב־יגב סאד טאה ,הנותח רעד דאנ דלאב קסניולפ

 ־אטאמעס א ןראוועג זיא׳ס .ארמג ןייז רעטנוא לכיב־לוספ־ףירט

 רעד ןופ עקינייא דאנ טימ וואלאקאס םוחנ ןופ רעטומ יד .עכ

 רעוואנאכעשט םוצ ןראפעגניירא שער א טימ ןענעז ,החפשמ

 רעסיורג רעד ןגעוו ןעוועג עידומ םיא ןוא ,עלעמהרבא ׳ר ,ןיבר

 סאוו !טשינ טיירש !טאש״ :טרעפטנעעג יבר רעד טאה .הרצ

 טעוו׳מ ןוא ןדיי ףיוא תורצ ןעמוק ,הלילח ,ןלעוו םע זא ? זיא

 ןעמעוו זיא ,ראטאנרעבוג םוצ רעייטשראפ א ןקיש ןפראד

 עכלעזא ףראד׳מ ?תואפ עגנאל טימ דיי א ,ןקיש ןעמ טעוו

 ..."ןבאה ךרא

 תונורכז עשילאקיזומ עגיימ

 רעקסוטלופ רעד טעוו ׳טרפב עלעטש יד ןעמעננא םייב ,תבש

 זיא רעבלעוו ,ראב סנטאט ןיימ .ןסעגראפ טשינ לאמנייק להק

 עטוג ןוא ןעמיטש ענייש טימ וטסיראכ ןופ ןענאטשאב

 ־תוקיתמ עלופסקורדנייא ענייז טימ טרינאמראה טאה ,סהעימש

 יירד ןעוועג ןענעז ןטסיראכ יד ןופ יירד .ןעגנאזעג עקיד

 ,םייח .םייח ןוא לסאי ,השמ :החפשמ סעשטלעג ןופ רעדירב

 יד ןיא) ןארפאס םלא ןעגנוזעג ןאד טאה ,רעטסגניי רעד

 .(עקיסקעמ דאנ קעווא רע זיא ןראי רע־20

 ־אב ,םייח ,רע טאה רעטעפש ראי קיסיירד עכעלטע טימ

 חספ םוא ןעוועג זיא סאד •הפיח ןיא רעטאפ ןטלא ןיימ טכוז

 זיא ןעמאנ עילימאפ ןייז םאוו ,םעשטלעג םייח .1955 ראי

 תונורכז טנאמרעד ייט לזעלג א ייב טאה ,גרעבנעזאר ןעוועג

 *לופ ןיא ןעמוקנא םרעטאפ ןיימ ןופ טייצ רעטשרע רעד ןופ

 ־גוזעג טאה רע סאוו ,סאלאס ענייז ןעגנוזעגרעביא ןוא קסוט

 .ןענעוואד םנטאט םעניא ןעג

 רעקילאמא רעד ,םייח ,רע טאה ,1967 ראי ,לולא שדוח ןיא

 ייב ,ל״ז ןטאט ןיימ "םימחר אלמ לא" םעד טכאמעג ,ררושמ

 ןיימ ווו ,לוש רעהפיח רעד ייב דיז קידנלעטשפא ,הרול ןייז
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 (ודי־בתכ — םיוותה) ל״ז ב״וש ץיבונורהא יבצ ׳ר תאמ ״םימחר אלמ לא״
 (טפירשטנאה ןייז — ןמאנ יד) ל״ז טחוש לשרעה ׳ר ןופ ״םימחר אלמ לא״

 ןיא ןעוועג הלוע טאה רע טייצ ,ללפתמ א ןעוועג זיא רעטאפ

 .לארשי־ץרא

* 

 יד ןיא :אזא ןעוועג זיא ראכ םעד ןופ לעטשנעמאזוצ רעד

 ־עגייא יד טימ זיולב ןענעוואד רעטאפ ןיימ טגעלפ םילגר־שולש

 ,ןלאפ ןיא רעדא םיארונ םימי יד ןיא ראנ .ןטסיראכ םלא ןיז ענ

 ,ןראוועג טרעייפעג תוליפת ערעדנוזאב טימ ןענעז עכלעוו

 דלאב •ןעמיטש ריפ־יירד ןופ ראכ א טימ ןעגניזנייא רע טגעלפ

 ראפ ןלאצ וצ טרעהעגפיוא הליהק יד טאה ןראי עטשרע יד ןיא

 ןקעד רע טגעלפ ןטסיראכ יד ראפ תואצוה יד זא יוזא ,תונזח

 עלא ןשיוט ךיז ןגעלפ ןטסיראכ .ענעשעק רענעגייא ןייז ןופ

 ןטסיראב יד ןגעלפ םיארונ םימי יד ראפ גנאל־ןכאוו .ראי ראפ

 ךאנ תבש ןדעי ,בוטש ןיא זדנוא ייב ןעמוקנעמאזוצ דיז

 יד טגעלפ םעד ךאנ ."ןכאז" יד ןעגניזוצנייא ידכ ,גאטימ

 ,לפע :ןטכורפ טימ סעטאלפ שיט ןפיוא ןלעטשפיורא עמאמ

 ־יטש יד .רעדעס רעקסוטלופ עטוג יד ןופ ןעמיולפ ,םענראב

 יד ראפ ןייטש ןגעלפ ןשטנעמ .ןביוהעג ןעוועג זיא גנומ

 ,קידנעייגפארא ךאנרעד .גנאזעג סאד ןרעהוצ ןוא רעטצנעפ

 יד טימ ןעמאזוצ ,סאג־יאמ רעטירד רעד ףיוא ןריצאפש

 רענעסקאוורעד א ןעוועג ןאד ןיוש ןיב דיא — ןטסיראכ

 ־עג םאד ןעמורבכאנ ,קידנעייג יוזא ,רימ ןגעלפ — לגניי

 .סעלאס יד ןופ גנאז

 לטאזנ :ןערדעג ןאד ןענעז טייצ ןיימ ןיא ןטסיראכ יד

 םלא ןאיפאס :רעטעפש ,עמיטש־ראנעט רענייש ןייז טימ סאלק

 ־טפיוה יד ןעוועג ןענעז עבלעוו ,ראנעט םלא קיזוג ןוא סאב

 ,ראנעט ןשיריל ןייז טימ קישזוג לעיצעפס .ראכ םעניא רעגניז

 טגעלפ .בוטש רעזדנוא ןיא תיב־ןב א ןעוועג דרא זיא רעכלעוו

 ־סקלאפ עשידיי ןוא עשיערבעה ענעדישראפ ןעגניירבניירא

 .דיל טבילאב ןייז ןעוועג זיא קילאיב ןופ "וג יל שי" .רעדיל

 טפאשלעזעג רעד ןיא טריפעגניירא רעטעפש רימ טאה קישזוג

 טריפעגנא טאה רע ווו ,עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד ןופ

 ־םינויצ רעד ןעוו ,טייהגגעלעג רעד ייב .ראכ ןקיטראד ןטימ

 ןיימ ראפ ,1931 ראי ןיא ,ןראוועג טיינאב זיא לאקאל רעשיט

 ןמיה א ןבירשעגנא דיא באה ,זיראפ ךאנ ןליופ ןופ ןראפפא

 טאה קישזוג ןכלעוו ,(רעגארפ" ןופ רעטרעוו יד וצ) ראכ ראפ

 עטשרע ץימ ןעוועג זיא םאד .דאכ ןייז טימ טריפעגפיוא

 .ןטערטעגפיוא ךעלטנפע ןיב דיא רעכלעוו טימ ,עיציזאפמאק

 ךיא באה ןעגנאזעג עלענאיצידארט עשיגרוטיל יד ביוא

 — םינוגינ עשידיסח יד ןוא בוטש ןיא דניק םלא טנרעלעג

 ץא ארקמה ימעט ןופ תודוסי יד דיא באה ,לביטש רערעג ןיא

 באה׳כ םאוו) רתסא תליגמ רעד ןופ םימעט יד לעיצעפס

 ןיא ראנימעס־רעניבאר ןיא טנרעלעג ,1931 ןיא ,םעד דאנ

 רעד" דמלמ ןטנאקאב םעד ייב רדח ןיא טנרעלעג — (זיראפ

 ,רעטראדעגסיוא ןא ,רעקיוה א ,דיי א ."עלעקנאי רעניילק

 טכענ עקידרעטניוו עטלאק יד ןיא .המשנ ערעייט א רעבא

 וצ ידכ ,דלימ עסייה ןעקנירט וצ ןבעג בייוו םאד םיא טגעלפ

 .רעפרעק ןכאווש ןייז ןעמעראוורעד

 — רדת רעד ןוא לביטש םאד ,לוש יד :תורוקמ יירד יד
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 תובורכז עשילאקיזומ עניימ

 ,ןעגנופאש עשילאקיזומ יירד עניימ ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוק

 עמעאפ עשינאפמיס יד !ובירשעגנא רעטעפש באה׳כ םאוו

 עמעאפ עשינאפמיס יד ,ראב ןוא רעטסעקרא ראפ "ירדנ לכ"

 (רעטרעוו ןא) ראב ןוא רעטסעקרא ראפ ןוגינ־ארמג ןפיוא

 *יסח" עיציזאפמאק־קיזומ־רעמאק א ןוא "וקית — ייבא רמא״

 ."ץנאט רעשיד

 ,ןעגנופאש עשילאקיזומ עניימ ףיוא תועפשה יירד יד וצ

 ןרעוו טנאמרעד דיוא ףראד טנאמרעד ןביוא באה דיא סאוו

 באה׳כ סאוו ,ןוגינ־״רהוז" םעד ןופ גנוקריוו עשילאקיזומ יד

 ,הילדג ןכש רעזדנוא ייב ןוא לביטש ןיא ןענרעל טרעהעג

 דצ־קיטיירפ יד ןיא "רהוז" םעד ןענרעל טגעלפ רעכלעוו

 ,לארשי ןיא ,אד טנאמרעד דיז דיא באה ןוגינ םעד ןיא .ןסטכאג

 ןארוק םעד ןענעייל טרעהעג לאמ עט שרע סאד באה׳כ ןעיו

 ,ןארוק ןופ ןוא רהוז ןופ ,םינוגינ ייווצ יד לייוו ,רעבארא יד ןופ

 .קורדסיוא ןיא ייס ,םראפ ןיא ייס ,ןעגנאלק עמאזניימעג ןבאה

 ,רעטאפ ןיימ ןעוועג זיא קיזומ ןופ רערעל רעטשרע ןיימ

 ןפאלש ןראפ ,טכענ־רעטניוו עגנאל יד ןיא טגעלפ רעכלעוו

 ןיימ ןוא סיוש ןייז ןופ טייז ןייא ףיוא ןצעזקעווא דימ ,ןייג

 ־גייא ןוא טייז רעטייווצ רעד ףיוא — ףלאוו רעדורב ןרעגניי

 ןיילא טאה רע עכלעוו ,ןטאנ ךעלטעלב יד זדנוא טימ ןלענק

 ־פיוא טוג ןטאנ יד ןופ ןענעייל סאד באה דיא .ןעוועג רבחמ

 א טכאמעג באה ךיא זא ,ןפארטעג רעבא טאה׳ס .טפאכעג

 ,רעדורב ןיימ טימ ןפארטעג םע טאה טפיוהרעביא ןוא תועט

 שטעפ ןעבעז ןאד ,ןטאנ יד "טרעהעג" רעקינייוו טאה רעכלעוו

 ןטנוא טרעהעג שזא ךיז טאה ןייוועג םאד ןוא "ןגיולפעג"

 טליפשעג טאה׳ס רעטכאט סעמעוו ,ןכש םעד ,ליסכ המלש ייב

 ןוא ןעמוקפיורא ןאד ןגעלפ רעטאפ ריא טימ יז .ענילאדנאמ

 .קידנענייוו ןכאמ טשינ זדנוא לאז רע זא ,ןטאט םעד ןטעב

 טנייווראפ א טימ ןפאלש ןעגנאגעג ןעמ זיא לאמנייא טשינ

 .םינפ

 היבוט וצ טריפעג רעטאפ ןיימ דימ טאה הוצמ־רב ןיימ וצ

 ןאד .לסעג־עקטאי רעד ןיא טניווועג טאה רע .רענישזעשזב

 ןוא קגאש רעד רעטנוא ןופ לדיפ א ןעמונעגסיורא רע טאה

 א ןייז טפראדאב טאה םאד .רעטאפ ןיימ וצ ןבעגעגרעביא יז

 לדיפ רעד ףיוא םעיצקעל עטשרע יד .הוצמ־רב ןיימ וצ הנתמ

 ־רעד ."עדאטעמ סגינעק" ןופ ,ןבעגעג רעטאפ ןיימ רימ טאה

 ןטמיראב םעד וצ ןבעגעגרעביא רעטאפ ןיימ רימ טאה ךאנ

 .טייצ א טנרעלעג ךיא באה םיא ייב ,רעמזעלק עקבייל

 סעיצקעל עטשרע יד ןבעגעג רימ טאה רעמזעלק עקבייל

 ןיא םיא ייב ז "עמאג" יד ןזיוועג ןוא (אנינאיפ) ריוואלק ףיוא

 .(ןאיפאטראפ) ריוואלק־לגילפ רעסיורג א ןענאטשעג זיא זיוה

 ןא ענייז ןעקנאשעג רימ רע טאה עיצקעל אזא ףיוא לאמנייא

 טימ יא ,טשאררעביא ךימ טאה עכלעוו ,עיציזאפמאק ענעגייא

 זיא יז ןכלעוו טימ ,טסייג ןשידיי םעד טימ יא ,קינכעט רעד

 ןגיוא יד ראפ טציא דאנ רימ טייטש םע .טפאזעגנא ןעוועג

 א טימ ןבירשעג ןיוש טאה רע םאוו ,ןטאנ יד ןופ בתכ רעד

 ־רעביא עיציזאפמאק יד דיא באה רעדייל .טנאה רעקידרעטיצ

 ,רבח ןיימ ריוא ןעוועג זיא םארו ,רעליש א םעניימ טזאלעג

 .ןוז סעלעשזראכ לדנעמ

 ־יתמ ןוא תונוחה יד ףיוא זא ,ןקרעמאב וצ יאדכ זיא םע

 רענייז םיא טאה טליפשעג טאה עקבייל ווו ,תוחמש עשילאק

 ןסיוועג א ףיוא טיילגאב ,רעביוט א ןעוועג זיא םיאוו ׳ןוז א

 םע ןעגאוו ןופ ,טרעדנווועג דיז ןבאה עלא .טינעמורטסניא

 •*."העימש עשילאקיזומ אזא ןביוט א וצ ךיז טמענ

 ־ערעטניא 2 יד ןענאמרעד וצ טייהנגעלעג רעד ייב יאדכ

 ־רעד םע יוו) ל״ז רעטאפ ןיימ ןופ ןטירטפיוא עשינזח עטנאס

 סאוו ,ןטסיראכ ד״א יד ןופ רענייא ,םעשטלעג םייח טלייצ

 ןיא טנייה דיז טניפעג ;רעטאפ ןיימ ייב ןעגנוזעג ןבאה

 ,ןטסיטנעמורטםניא 4 ןוא ןאמ 22 ןופ ראכ א טימ (הפיח

 עצפישזרקס עקבייל ןטלא םעד :ןופ ןענאטשאב ןענעז עכלעוו

 ;סאבארטנאק — (ןביוט םעד) ןוז ןייז ;לדיפ עטשרע —

 א ןוא טיילפ — (ןוז םנביוט םעד סעקבייל) לקינייא ןייא

 עט־2 — (םעדייא ןא םעקבייל ראג רעדא) לקינייא טייווצ

 .לדיפ

 יד ןיא רעליפש עטמיראב ןעוועג ןענעז ךעלקינייא ענייז)

 רענייא .קיזומ עטכייל ןופ רעפעש ןוא ןעייפאק רעוועשראוו

 ,(אגעקםוואקפישזרקס אקירנעה) עצפישזרקס ךינעה ,ייז ןופ

 רעוועשראוו ןשיליופ םענופ יווער רעד וצ ןבירשעגנא טאה

 אנ אנראשט) "םייוו ףיוא ץר אווש" :"ישטשאוואנ" רעטאעט

 ,אנסאיוו" נ״א (קיזומ־ץנאט) טארטסקאפ א — (םעלאיב

 טמיראב קראטש זיא םאוו ,(גנילירפ ,גנילירפ) "אנסאיוו

 .(ןראוועג

 1912 ראי ןיא ןעמוקעגראפ זיא טירטפיוא רעטשרע רעד

 ווו ,לוש רעסיורג רעד ןיא טרעצנאק־הכונח א ףיוא ,ךרעכ.

 .ראכ ןטימ רעטאפ ןיימ טיילגאב טאה רעטסעקרא ד״א רעד

 ־עפס םאד — רקיעב — תא תוליפת עקידתבש :םארגארפ ןיא

 *נאק םעד וצ ."תכונח■ ריש רומזמ" :לטיפאק־הכונח עשיפיצ

 ןעניד וצ ןייז דישממ טגעלפ סאוו ,",דעימש" עשילאקיזומ יד *
 א ןעוועג טשינ זיא ,דנאטשוצ ןביוט ןייז ייב וליפא רעקיזומ םעד
 עגייז ןפאשעג טאה דעכלעוו ,לשמל ,ןוואטעב יוו ,חיכש יתלב רבד
 סאד ןראלראפ טא,ד רע יוו וליפא םעדכאנ סעינאפמיס עטסנעש
 ןעניפעג טנעקעג דיז טאה רעביוט א ריוא זא טזייוו םאר ;חעהעג
 טציטשעג דעלבעזטפיוה זיא םע שטאכ ,טלעוו רעשילאקיזומ רעד ןיא

 .(.דער) רעהעג םעד ףיוא
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 שטיוואנארא ןד

 ^161^1 3טלא<!08 21111 ?ס£סז20181*10נ ^ !©▼ע " 02*1־110 ם* 1)14*©1ם" *ז$63*1*20 ״ א0י*0$01'*

 !<'111*1 ז^108^םםץ.

 "1001116 04 זצ111נ?ם1ץ. י^1051^!י^103*ז^ !

 310*•* מ£!ז-11£1ן^. !!'0X11101 1102^11* 3. 8£32יז?8:0זזז8£1560.

 טסילאס־סאב א ןראוועג טכארבעגפארא לעיצעפס זיא טרעצ

 ןעוועג זיא םע .וואקאמ ןופ טסילאס־טלא ןא ןוא עוואלמ ןופ

 ־באגעג ןענעז טייק ןוא דניק .טאטש ןיא שינעעשעג סיורג א

 ןיירא לוש ןיא ןגיוצעג דיז ןעמ טאה רעזייה ליפ־ליפ ןופ .ןעג

 םייב אנינאיפ א יוו יוזא" .טרעביוצאב ןעוועג זיא להק רעד ןוא

 רעטאפ ןיימ זיא ,טאטש ןיא טגאזעג ןעמ טאה — ״דומע

 .ןעגנאזעג־רענעט עגייש ענייז ןבעגעגסיורא ןוא ןענאטשעג

 ־ראפ זיא רעטסעקרא ןוא ראכ טימ טירטפיוא רעט־2 רעד

 ,קעלאטנא ןעוו ,רפסה־םויס א ףיוא ,ראי ד״א םעד ןיא ןעמוקעג

 א ןביירש טזאלעג טאה ,רעלדנעהדרעפ רעזאלרעדניק רעד

 ןוא ראכ טימ רעטאפ ןיימ ןוא ,לוש רעד ראפ הרות־רפס

 ןקיזאד םענופ ץיפש רעד ןיא טזיירפשעג ןבאה רעטסעקרא

 ייסאש רעוועשראוו םעד ןופ — ליפשעג ןוא גנאזעג טימ גוצ

 ...ןיירא לוש ןיא זיב

 ־סקלאפ ןסיורג םעד ןוא רעטאפ ןיימ ןשיווצ ןעגנויצאב יד

 .עקיצראה ןוא עכעלדניירפ רעייז ןעוועג ןענעז רעלטסניק

 ־הכונח םרעטאפ ןיימ ןטיילגאב לדיפ ןייז טימ טגעלפ עקבייל

 ןעגנונעדראנייא עשילאקיזומ־זעיגילער ערעדנא ןוא ןטרעצנאק

 ־עילעפאק ןייז טימ ןעמאזוצ ג״דא תיבה־תכונח ,רפסה־םויס יוו

 ־ורטסניא ענעדישראפ ףיוא טליפשעג ןבאה סאוו ,רעליפשטימ

 .ןראוועג טנאמרעד אד ןיוש זיא׳ס יוו ןטנעמ

 ןביוא יוו ,ןעקנאשעג רימ טאה רעטאפ ןיימ םאוו ,לדיפ יד

 ןאד דיא געלפ הווצמ־לעב ןיימ וצ הנתמ א ראפ ,טנאמרעד

 ןקרעמאב טשינ לאז׳מ ,לטאלאכ ןיימ רעטנוא ןטלאהאב ןגארט

 .ןליפש דיז ןרעל דיא זא

 — רערעל רעדנא ןא וצ ןעגנאגעגרעביא ךיא ןיב רעטעפש

 קסוטלופ ןיא ןעמוקעגנא זיא רעכלעוו ׳סעדוא רעלדיפ םוצ

 עקבייל ןופ רעטכאט יד ווו ,אניק םעד ןיא רעליפש לדיפ םלא

 ־לדיפ יד ייב .ענאיפ רעד ףוא טליפשעג טאה רעמזעלק

 סרעטסוש םעד ,םטוג הנוי טימ ןפערט ךיז ךיא געלפ םעיצקעל

 ןעמאזוצ ןבאה רימ ןוא רבח ןיימ ןראוועג זיא רעכלעוו ןוז

 ןעמוקעג רימ זיא ןאד .ןעלדיפ ייווצ ףיוא ןטעוד טליפשעג

 ־ראוו ןיא םויראטאוורעסנאק ןיא ןטערטוצניירא ,קנאדעג רעד

 יד וצ טיירגעגוצ טלאמעד דיז ךיא באה קיטייצכיילג .עש

 זיא ףוס רעד עשנעג ףי*א ראנימעס־רערעל ןיא סנעמאזקע

 ,םויראטאוורעסנאק ןיא ןטערטעגניירא ןיב דיא זא ,ןעוועג

 .עיציזאפמאק ןוא גנאזעג ףיוא דעלכעזטפיוה

 קיזומ רעלארטסעקרא רעד טימ טקאטנאק רעטשרע ןיימ

 רעקידנרישראמ רעד :ןעוועג זיא ןראי־רעדניק עניימ ןיא

 ־גייא זיא סאוו ,קלופ ןט־13 םעד ןופ רעטסעקרא־רעטילימ

 .קסוטלופ ןיא ןראי ךס א ןענאטשעג

* 

 טייקשידיי םאד באה׳ב רעכלעוו ןופ ,טאטש ןיימ קסוטלופ

 רעד ןייא תועידי עטשרע עניימ באה׳כ רעכלעוו ןיא ןוא ןגיוזעג

 ןבעל םעד ןיא יצ ,ןבראוורעד קיזומ ןוא ןעגנאלק ןופ דארפש

 ,זיוה סנטאט ןיימ ןיא רעדא ׳רערעל ךרוד הביבס רעד ןופ

 .ןזח םעד

 ןיא ןענופעג ךיז באה ךיא ןעוו ,1944 ראי ׳רעטניוו ןיא

 רעד ןעוו ,ךיירקנארפ ןיא ןעגנוגנידאב־םפמאק עשידרערעטנוא

 תועידי עכעלרעדיוש יד טכארבעג טאה אידאר רענאדנאל

 ןאד — ןדיי עשיליופ יד ןופ דראמסיוא ןשיצאנ םעד ןגעוו

 םיוטש ןבעלרעניא ןקיטכעמ א ךרוד יוו םעצולפ ךיא באה

 ־סעקרא ןוא ראכ ראפ עיציזאפמאק־״ירדנ־לכ" ןיימ ןפאשעג

 יד ןיא ןעגניז געלפ ךיא סאוו ,"ירדנ־לכ" רעד זיא סאד .ראט

 ל״ז רעטאפ ןיימ ווו ,"דומע" םייב ,ררושמ םלא ,ןראי־רעדניק
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 תוגורכז עשילאקיזומ עניימ

 "ירדנ לכ" םענופ לאניפ — ״ירדנ לכ״ לש םויס

 .לוש רעקסוטלופ רעד ןיא ןזח םלא טנוואדעג טאה

 "ירדנ לכ" ןופ טרעוו ןשילאקיזומ ןלענאיצידארט םעד

 ׳ןראי רע־30 יד ןיא דאנ טצאשעגפא טאהעג ןיוש ךיא גאה

 ־לא רעליפשיוש ןטימ םליפ רעקיוועדער רעטשרע רעד ןעוו

 ,ןאסנאשז ,רע יוו טזייוו רעכלעוו ,ןענישרעד זיא ןאסנאשז

 גאט םעד ןיא ,ןזח םעד ,ןטאט ןייז וצ קירוצ םוא ךיז טרעק

 םנטאט ןטימ ןעמאזוצ ,טימ טגניז ןוא רופיכ־םוי ברע ןופ

 רעוועשראוו ןיא טנרעלעג ןאד באה ךיא ."ירדנ לכ" םעד ,ראכ

 וצ טכארטעג ןאד דאנ באה ןוא םויראטאוורעסגאק־הכולמ

 ראפ גנופאש א עמעט רעקילייה רעקזאד רעד ףיוא ןסאפראפ

 ׳טכארטעג ןאד טאה רעוו רעבא .ראכ טימ רעטסעקרא ןסיורג א

 !ןדיי ףיוא געט עכעלרעדיוש עכלעזא ןעמוקנא ןלעוו םע זא

 ,טבעלעג ןאד באה ךיא עכלעוו ןיא ׳ןעגנוגגידאב יד ןיא זא

 ־רעד ןקיבייא וצ ׳קרעוו א ןפאש וצ דנאטשמיא ןייז ךיא לעוו

 !זתושודק תוליהק עטקיליטראפ עשידיי יד ןופ רכז םעד טימ

 ןיא ,אד ןפאשעג ןיוש באה׳כ עכלעוו ,הריצי עטייווצ יד

 ןעמאנ ןפיוא ראכ טימ עמעאפ עשינאפמיס יד זיא הנאל

 ןשידומלת םעד ףיוא ,(המשנ רעד ןופ דיירפ יד) "שפנה תודח

 טנאמרעד ןביוא ןיוש זיא עכלעוו ,"וקית — ייבא רמא״ :ןוגינ

 עניימ ןיא טנרעלעג דיא באה עידאלעמ יד ךיוא .ןראוועג

 .קסוטלופ ןיא ןראי־רעדניק

 — ״ןבעל ןייז ןיא ןאטפיוא םעפע ףראד שטנעמ א״ —

 ןאראפ זיא סע ביוא זיא .ןגאז קידנעטש ל״ז עטאט ןיימ טגעלפ

 ־גופאש עשילאקיזומ עטנאמרעדנביוא ייווצ עניימ ןיא טרעוו א

 ןוא הקיני רעלענאיציוטניא רעייז ןופ רוקמ רעד םאוו ,ןעג

 רעקסוטלופ עניימ ןופ ךאנ טמאטש םולפנייא ןראבלטיממוא

 טכילפ ןיימ ןוא תובז ןיימ רעבירעד סע זיא — ןראי־טנגוי

 ־רוכזי רעקסוטלופ םעניא תונורכז עקיזאד יד ןעגנערבוצסיורא

 הליהק עשידיי ענעטינשראפ יד טעמדיוועג זיא םאוו ,ךוב

 .קסוטלופ ןופ השודק

 רעטסעקרא ןוא ראכ ראפ עמעאפ עשינאפמיס
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 (קי׳צקאפ) חספ חנ

 ה > מ נ
 דיבר״רגנו״גרבנזיא ס לש הרכזל

 יניעל קסוטלופ יתודלי ריע לש רהנה הארמ עיפוי ךא

 וניא בושו זרוזמו רבגומ בצקב בלה םלוה דימו — ינורכז

 ¬כהב שקבמו ינורכז תותלד לע זא קפדתמ ינא .עוגרמ עדוי

 וב םוקמ לע הברהמ טעמ אנ ורפס ,אנא" :תוקבדבו הענ

 רצה רשגה ותוא הגה ."היווד שפנל הלקה אנ ואשו יתדלונ

 היבשות םידמוע ויתוקעמ ירבע ינשמו ריעה יקלת תא רביחש

 םימרוזה םימב םילכתסמו ,תוצעה־ידבואו םיכובנה ,םיינעה

 הדימב בחרוהש רשגה !םימחנתמו — בראנה לא תחנב םהל

 םיחתותהש ידכ ,הנושארה םלועה־תמחלמ הרפ םע תרכינ

 תושיגפה לכ ומייקתנ וילעש רשגה !וילע רובעל ולכוי םילודגה

 דראה םהילויטל ואצי ונממו תויטסיזנמיגהו םיטסיזנמיגה ןיב

 םיצורית יבג לע םיצוריתו ,םשל ימו ןאכל ימ ,ריעל ץוחמ םיכ

 ןיא אוהה רשגה תא ...לאשת םא ,אמא ליבשב םהיפב םינכומ

 .חוכשל

 רהנה תפש לע הכוסב דדב בשיש "יוג״ה ותוא הנהו

 ¬שמו חצ ריוא יהמכ ותריסב ריבעה םימחה ץיקה־ישדחבו

 וחא וערתשה םש ,ינשה רהנה רבע לא עבמה קיחל םיקקות

 םהישארש ןרוא־יצע רעי ליפאה ׳םיעדרפצ רוקרק הלע ,םגאו

 םירכא בשוימ רפכ ערתשה םש !ןגועמה עיקרה םע ולבג

 תונילודנמה־ילילצ קרו ,םלועל וקספ אל םהיתוחיבנש םיבלכו

 םש ...העמק העמק ןהילע רבגתהל וחילצה ונלש םיגונה

 םיעסונ האלמה הריסהשכ ,טיישה םצעו ."ונמשנ" םגו ונלייט

 םיטושמה ׳רהנה בחורל םימה תקלח ינפ לע הטשו האשינ

 הריסה תוטנב תודימלתה תדרח ,יטא בצקב םידרויהו םילועה

 הלודגה הלהצה ףוסבלו ,םידימלתה תעגרה ,הנימי וא הלאמש

 !אוהה רהנה ,וה — לחוימה ףותה ,ףוחה לא םעיגהב

 תיבהו ל״ז אמא־אבא לש םהיתויומד יגפל תובצינ הנהו

 ויתוחיש תא לבתמ היה רחוסה אבא .רואהו תומימחה גופס

 תוחאל .ןידע רומוהב םייחה יעגפ תא ךכרמו החפשמה ינב םע

 התוא אישיש חיטבה הקיתמ־ירבד הבהאו הקרפל העיגהש

 תחת ,ךרדב ולש הרוחסה לכ הבנגנ רשאכו .םינשבוד הפואל

 שוכר" :רמאו תראופמ תבש־תרונמ הנק ,ודספה לע ןנוקל

 ."יליבשב םג והשמ אהי ,םיבנגל רבע בר

 תרפסמ התיה "רדחה" ןמ ירזחב .אמא התיה תיניצר השא

 ןושרג ליבשב ."יבר״ה יל רפיסשמ רתוי הברה שמוחה ןמ יל

 תרצקמ לבסש ,"אשידק הרבח״ה רבח ,םידליב לפוטמה ,ןעבוכה

 אירבהשכ .ותרידל ותוא האיבהו תלוגנרת־קרמ םוי םוי הלשיב

 םק ימא לש רוסמה הלופיטל תודותש וידידילו ויבורקל רפיס

 רחאל ,חצנל היניע תא אוה רגס ׳התלח יכ אמא ךא .וילגר לע

 היריחנ דיל החינה ,הצונ וכותמ איצוה ,ורלואב רכה תא ךתחש

 ...דוע העז אלו הענ אל הצונהו

 לע םירהוד םהינורמתב םיקאזוקה תא ץיק ץיק האור ינא

 םיבחר םיספ םיספסופמה םהיסנכמב ריעה תובוחרב םהיסוס

 םע ,םיקאזוקה םתוא !םהידיב םיכורא םינודיכו םימודא

 ,ןזואל לעמ תולשפומה תוכימסהו תוכוראה םהיתוירולב־תויציצ

 ¬הו העורה תא ינא האור .ריעה לע דבכ דהפ וליטהש

 ¬וממ םיעוג םידוושו תורפ !הערמה ןמ ץיק יברעב םירזוח רדע

 הילאמו .םתכילה ידכ ־ךות םיבהאב םיסלעתמו תובוצעו תוכש

 ןיב דלי ללצ הב "הרוחש" ףרוח־תבש התוא ןתכמ הלוע

 םישופיחהו הילגר לע המק ריעה לכו רהנה לש חרקה ירבש

 תותבשה תחאבו .דחי םג םאה םע הכב להקהו ,םרח ולעה

 ריעה בר הלע ,הנושארה םלועה־תמחלמ ץורפב ,תסנכה־תיבב

 לעש ,בוצע לוקב זירכהו ןכודה לע ,הליפתה םויס םע ,רוויחה

 םיליהת אורקל לכואה ירחא תסנכה־תיבל רוזחל םיללפתמה

 דמוע להק ףקומ ףפותמ הנהו .יסורה רסיקה ןוחצנל ללפתהלו

 ריעה־שאר לש ובלכ תדיבא לע עידומו זתכמ ,קושה עצמאב

 תורבקה־תיב הנהו .ורכש לע אובי וז הדיבא בישמש חיטבמו

 ¬פהש הבצמהו ריעל ץוחמ ילויט בגא םנכנ יתייה וילא יסורה

 ךאלמ רויצ היה תורח תילעה הקלחב יכ ,יבל־תמושת תא התנ

 ."רקיה ונלש היטק ,םולש היה" :תבותכ הטמלו ןטק

 ןבכ .םיחורפאה ׳יוה .םיחורפאה ינורכזב ותרחנ דיחיב ךא

 רשא ,רצחבש תופועה רחוס ירחא ךשמנ יבלו יזא יתייה רשע

 ןמ םיחורפאו םיזווא ,תולוגנרת איצומ היה עובשב עובש ידמ

 דמוע יתייה תופוצר תועש .הריבה אשרוול םאיבמו ריעה

 ¬ולכ תוסומעה תולודגה תולגעה תאצ ינפל ׳הנוכתב לכתסמו

 יל הנקתש ימאב םעפ יתרצפה .ףנכ־ילעב םיאלמ םיבולכ ,םיב

 רסירתכ .ינוצר התשע איה .תונמאנב םהב לפטאו םיחורפא

 לודג .יל התנק םידומחו םיאלפומ ,םיינניח ,םימימת םיחורפא

 'ילעבב ילופיט היה ברו םהילא יתבהא .דתיה הזע ,ירשא היה

 .םוי םוי םהל יתאצמה רחבומ ןוזמ .הלא םיזירזו םיכר ףנכ
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 1920—1905 ןראי יד תפ חונורכז

 אלש םהילע יתרמש הבר תוריסמבו םיתפטיל יהבא ףוטילב

 םיתסנכה הלילבו ,רצחב וכלהתה םויב .הלקת לכ םהל עראת

 תא דחא ריהב ץיק־רקובב יחתפב יניע וכשח המו .ףירצל

 יבל .םד־ימתכו תוצונ ,םד־ימתכו תוצונ — ינפלו ףירצה תלד

 ועמש יכ ורפיסו וחנאנ ,יביבס וצבקתה םינכש .יברקב רבשנ

 םתוא הפרט ףורט יאדובו םהיתוחווצ־םהיתואירק תא הלילב

 םימי ? ואטח המ הלא םימימת םיחורפא .יתיכב תובר .* ,רימנ

 .הנטק תפרוט תקנוי היח ןימ *

 .םחנתהל יתנאמו םהילע יתלבאתה םיבר

 םימימ םכרדכ םקיפאב ולהנתה הרייעה ייח .ופלח םינש

 ~שהל המדקה ןיעמ וז הנטק הימנב האר אל שיאו ,המימי

 תפרוט היח לש התולפנתה ,הנושארהמ המויא ,הינש תורעת

 הלודגה האושה אוב דע דלונה תא האר אל שיא !רתוי הקזחו

 התוארפ לכב המק המויאו הלודג הימנ .הפוריא תודהי לע

 הפרטנ ןילופ ירע לכ ןיבו ,לכה תא הכרדב הפרטו הרועיכ לכבו

 "וליצה" תוקעצהדוואירקהו יתודלי־ריע לש לארשידריראש םג

 .אושל ויה

 יקסוואדאינש יבצ רזעילא

 1920-1905 האי יד 1ופ תונורכז

 סעבמאב־םאטא ןופ ןטייצ עקיטנייה יד ןיא זיא דעווש

 םעד ןגעוו תונורכז ןביירש וצ סעטעקאר טענאלפ־ןשיווצ ןוא

 ןיא ןסאלפעג קית יוזא זיא םאוו ,ןבעל ןשידיי םענעגנאגראפ

 רעקיטנייה רעד יצ קפס ןיא ןיב ךיא .ןעמאר ענעמונעגנא ענייז

 ,ןבעל ןקיזאד םעד ןייטשראפ ןוא ןפיירגאב ןענעק טעוו רוד

 .ןראוועג ןטינשראפ קיטולב יוזא זיא םאוו

 םוצ טעטעיפ םענופ דיז ןעיירפאב וצ רעבא זיא רעווש

 ־מייה ןיימ וצ ןורכז ןיימ טימ ךיז דנעוו דיא ןעוו ןוא לאמא

 יוו ,ןבעל םאד ןעוועג טראד זיא ןייש יוו דיא עז ׳טאטש

 רעד .ןלאעדיא ןוא ןעגנובערטש טימ טלופרעביא ןוא ךיירטסייג

 דוסי רעד ןעוועג זיא ןוא רמוח םעד טקיטלעוואב טאה חור

 זיא דיי רעד .ןשטנעמ ןשידיי םענופ "ןימאמ ינא" םענופ

 ןעיתפאב טנעקעג דיז טאה רע ןעוו ,ךעלקילגרעביא ןעוועג

 ביוטש םעד ןופ ךיז ןעלקאשפא ,ןגראז עכעלגעט־גאט יד ןופ

 ־גיירא ,ןענרעל םעד ןצנאג ןיא דיז ןבעגרעביא ןוא תולג ןופ

 .תוינשמ א ייב רעדא ארמג א ייב ,רפס א ןיא ךיז ןפיט

 ־ם ,י א רעדא תבש רעקילייה רעד ןעמוקעג זיא םע ןעוו

 ץלא ,תוליצא ןופ טלעוו א ןיא טליפעג רעדעי דיז טאה בוט

 ,שיט רעטקעדעג ךעלרעייפ רעד ,השודק טימ טלגיפשעג טאה

 תוממורתה לפיוו טימ .רעטכייל־גנעה רענעשעמ רעד ,טכיל יד

 יד טימ הדועס רעקידתבש רעד ייב ןסעזעג ןעמ זיא שפנה

 ךארו עצנאג א טאה םאוו דיי רעד ןוא ןעגנאזעג ןוא תורימז

 ־סיוא טפא ץא הסנרפ לסיב א ףיוא טעוועראהעג רעווש

 א יוו טליפעג ריז טאה ,ןעגנורעדינרעד ןוא תונויזב ןגארטעג

 *תיב רעד ריוא .בוטש ןיא דיז ייב ראנ טשינ ןוא .ךלמ־ןב

 עכלעוו ,ןשטנעמ טימ טלופעגרעביא ןעוועג תבש זיא שרדמה

 ־געעג טאה ןעמ ןעוו ,ןינמ טימ םיליהת ץנאג טגאזעג ןבאה

 ןראוועג ןעמונראפ ןשיט עלא ןענעז ןגאז םיליהת סאד טקיד

 .תירחש תליפת וצ זיב טנרעלעג ןבאה עכלעוו ׳תורבח יד ןופ

 ןוא ,דיסח רערעג א ,קעשזנארק דוד ןסעזעג זיא םורד םייב

 ."רשוי ילעופ הרבח" רעד ראפ םישרפמ טימ שמוח טנרעלעג

 א ,רקנמ בייל בקעי טאה חרזמ םוצ רעטנענ לסיבא

 א טימ ןוא ןגיוא עטכאמראפ טימ ןעגניזעגסיוא ,דיסח רערעג

 ."שרדמ הרבח" ראפ הבר שרדמ םעד פאק םענעפראווראפ

 ,םנוויוא עגלעפאק ייווצ יד ןשיווצ ,טנאוו־־ברעמ ר עד ייב

 ןוא "םתוחב תראפת" הרבח יד ץאלפ םעד ןעמונראפ טאה

 דמלמ השמ לארשי טאה ,רעמעלעב םעד רעבירא ,ןגעקטנא

 רענרעל יד ןופ תולוק יד ."םדא ייח" הרבח רעד טימ טנרעלעג

 טזאלעג דיז ןוא עינאמראה ןייא ןיא ןסאגעגנעמאזוצ ךיז ןבאה

 .שרדמה־תיב ןרעסיוא טייוו ,טייוו תעה

 ןייז םייקמ םעד דאנ ןוא הדועס רעקידתבש רעד דאנ

 ־תיב רעד ןראוועג לופ רעדיוו זיא "גונעת תבשב הניש"

 ןבאה לוש יד ןוא םייה עשידיי יד ראנ טשיג רעבא .שרדמה

 רעד הפ ןסאג יד דיוא ראנ ,תבש ןופ השודק יד טלגיפשעגפא

 .גאט־ור םענופ םתוח םעד דיז ףיוא ןגארטעג ןבאה טאטש

 ןייז ט׳ימ טראשעגכרוד קילעפוצ דיז טאה רעיופ א ביוא ןוא

 רע טאה ,גאט ןקידתבש א ןיא טאטש רעד רעביא עלעגעוו

 טקניטסניא םעד טימ קידנליפ ,טייהנגעלראפ א ןיא ןענופעג ךיז

 א טרינאפארפ רע זא ןשטנעמ ןקידנביולג ,ןטושפ א ןופ

 .םוטקילייה
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 יקסוואדאינש יבצ רזעילא

 עשימאנאקע םאד ,ןסאלשעג ןעוועג ןענעז ןטפעשעג יד

 ביוא .טלעטשעגפא ןעוועג זיא ןטסירק יד ןופ וליפא ,ןבעל

 ־םוי רעשידיי א ןלאפעגסיוא זיא גאטיירפ רעדא גאטסניד

 ־החונמ א .ןעמוקעגראפ טשינ קראמ רעדא דיראי ןייק זיא בוט

 עכעלטסירק יד ןוא ןסאג יד טשרעהאב טאה טייקליטש עקיד

 ןדיי יד ןופ געט־ור יד וצ טסאפעגוצ דיז טאה גנורעקלעפאב

 רעד ןוא חול ןשידיי ןטיול ןטפנוקנייא עריא טכאמעג ןוא

 ףיוא זדנעג ,רופכ־םוי ףיוא תורפכ טכארבעג טאה רעיופ

 .תועובש ףיוא סנירג וליפא ןוא חספ ףיוא לפאטראק ,תוכוס

 טשרעהעג טאה םאוו ,דחפו המיא יד טשינ טקנעדעג רעוו

 ־םוי ןופ ךיז ןרעטנענרעד ןטימ ,לולא שדוח ןופ םוקבא ןטימ

 םע ,טלופרעביא ןראוועג גאטראפ ןופ ןענעז ןלוש יד .ןידה

 הדערו ליחו ,ןוזפחי םיכאלמ" יוו טליפעג שממ דיז טאה

 ־אב טימ טלופרעביא ןראוועג זיא םייחה־תיב רעד .ךוזחאי

 םירבק יד ףיוא ןייז חטתשמ דיז ןעמוקעג ןענעז עכלעוו רעכוז

 תולוק יד .םיבורק ערעייז ,רפע ינכוש יד ןוא םיקידצ יד ןופ

 .םימשה בל דע ןעגנאגרעד ןענעז ןעיורפ יד ןופ תוללי יד ןוא

 ןיא טאה טחוש לשרעה ןעוו ,רופכ־םוי ןוא הנשה שאר

 ףליהטימ רעד טימ ןוא עמיטש רעקיצראה ןייז טימ לוש

 ןעמ זיא ,"ףקות הנתנו" םעד ןגאז וצ ןביוהעגנא ראכ םענופ

 ןופ ןעגנאגעצ יוו זיא ץראה םאד זא ,ןראוועג טרירעג יוזא

 ןעיורפ יד ןופ ןייוועג רעד ןוא תולוק יד ןוא שפנה תוכפתשה

 .ןייטש א ןריר טנעקעג ןבאה

 םעד ןעוועג םייקמ ןעמ טאה תובהלתה א ראפ םאוו טימ

 א ראפ םאוו טימ .תוכוס ןופ םוקנא ןטימ "דיגחב תחמשו"

 ענעדישראפ יד תעה טזאלעג ךיז ןבאה ןוחטב ןוא זאטסקע

 הבאושה־תיב תחמש ןופ ןתולעמה ריש יד ,ןעגנאזעג־תוכוס

 ךרודא זיא ךעליירפ דעלמיטסקלאפ ןוא דעלרעייפ יוו ןוא

 ־ראפ טאה הרבח עדעי זא ןייז טגעלפ גהנמ רעד .הרות תחמש

 רעד ןיא .בוטש ןיא יאבג םעד ייב הביסמ א ייב טכארב

 "הכרבה תאזו" טגאזעג בר רעד טאה הרות תחמש ןופ טכאנ

 ,ןעוועג חמשמ דיז ןעמ טאה ןאד ןוא .הרות יד ןייז םייסמ ידכ

 ןעגנאגעג זיא ןעמ ןעוו טנווא ןיא זיב טצנאטעג ןוא ןעקנורטעג

 .תופקה וצ

 ־עגסיוא ויז טאה טייקכעלרעייפ רעשיפיצעפס א טימ

 עקיזאד יד .אשידק הרבח רעד ייב הרותדוחמש יד טנכייצ

 רעד ןופ הנמשמו התלסמ טלעטשעגראפ דיז טימ טאה הרבח

 ןרעוו וצ ןעמונעגנא .השעמ ישנא ,םידיסח ,םידמול ,טאטש

 ןוא ןכאז עטסכייל יד ןופ ןעוועג טשינ זיא דילגטימ םלא

 רעשירפ א .טלעג עמוס רערעסערג א טימ ןדנובראפ ןעוועג

 ה״ד ,"שזדאלמ" ןעמאנ םעד ןגארטעג ראי עכעלטע טאה רבח

 טכער עבלעז יד טאהעג טשינ טאה רעכלעוו ,רבח רערעגניי א

 ־אטאטקיד א טאהעג ייז ןבאה הרובק ךייש סאוו .קיתו א ןופ

 ןזיירפ טלעטשעג ייז ןבאה רטפנ א ייב .טאטש ןיא טכאמ עשיר

 ךיז טאה רעכלעוו ,רשוע ןא ףיוא ןפארטעג טאה םע זא ןוא

 ־תובידנ עלעיצעפס ןייק טימ טנכייצעגסיוא טשינ ןבעל םייב

 םישרוי יד זיב ןעוועג רבקמ טשינ רטפנ םעד ןעמ טאה ,בל

 הרבח יד .עמוס עטרעדאפעג יד טלאצעגנייא טשינ ןבאה

 ענעדישראפ ייב ןא ןביוא םעד ןעמונראפ ריוא טאה אשידק

 .ל״גדא םהרות־ןיד עטריצילפמאק ייב ,ןטייהנגעלעגנא־טאטש

 ןבאה ייז ,עיצאלעפא ןייק ןעוועג טשינ זיא קספ רעייז ףיוא

 טנידעג טאה םאד ןוא סקנפ א ןיא ןבירשראפ לייטרוא םעד

 דדיק ןטאד ענעדישראפ ןיא ןענעדראנייא ןגעלפ ייז .ןורכזל

 הרבח יד טגעלפ ןייז תומשנ ריכזמ טגעלפ ןעמ ןעוו .םיש

 ־צעפ0 א ןעוועג זיא םאד .לוש ןיא ןענעוואד ןעמוק אשידק

 ענעדייז ןעמובראפ ןבאה טנאוו־חרזמ יד .טסקעט רעלעי

 עכלעוו ,םיתילט יד ףיוא תורטע ענרעבליז טימ םעטאפאק

 שדקמ ייז ןבאה דיוא .סנטייוו רעד ןופ טעשטשילבעג ןבאה

 .וניבר השמ דאנ טייצראי יד ,רדאב ׳ז ןופ גאט םעד ןעוועג

 ןענעוואד ןעמוק טגעלפ הרבח עצנאג יד ןוא ןטסאפ ןגעלפ ייז

 ־םוי ןופ תוחילס ןגאז ,גאט ייב ףלעווצ ךאנ שרדמה תיב ןיא

 םאד ןוא םירבח ענעבראטשראפ עלא תורכזה ןכאמ ןוא רופכ

 טנדראעגנייא ןעמ טאה טכאנ ייב .גאט ןצנאג א ןרעיוד טגעלפ

 טאה ןעמ םאוו ,זדנעג עטפאטשעג טימ הדועס עכעלרעייפ א

 .ןוויוא־רעקעב א ןיא ץלאמש־ןזדנעג ףיוא ןטארבעג

 לאקזחי ׳ר ראנ ךיא קנעדעג הרבח רעד ןופ םיאבג יד ןופ

 ־אכעשט למהרבא ׳ר ןופ לקינייא ןא ,ןדמל א דיי א ,םעשינייב

 ־ראפ אשידק הרבח יד טאה ךעלרעייפ רעדנוזאב .רעוואנ

 ־נעמאזוצ דיז ןגעלפ ייז •הרות־תחמש ןופ טכאנ יד טגנערב

 טגעלפ בר רעד .בר ןופ לייטנא ןטימ םיאבג יד ייב ןעמוק

 הדועס א ייב תוצח זיב טכארבראפ טאה ןעמ ןוא הרות ןגאז

 ךיז ןעמ טאה תוצח דאנ .ץנעט עשידיסח ןוא גנאזעג טימ

 ,קידנעצנאט ןוא קידנעגניז ,ןעייר ענעסאלשעג ןיא טזאלעג

 עסיורג יד ןגארטעג ןעמ טאה םיוראפ .ןיידא לוש רעד ןיא

 רעזייה יד ןופ רעטצנעפ יד .ןעגנאטש ףיוא סנרעטמאל־הפות

 ןעוועג ןענעז לוש רעד וצ טריפעג טאה םאוו ,סאג רעד ףיוא

 טראוועג ןבאה ןשטנעמ רעטרעדנוה ןוא טכיל טימ טרינימוליא

 ןסאלשעגנא ךיז טאה םלוע רעד .ןייז םינפ לבקמ ייז ןסיורד ןיא

 ןיא טצנאטעגניירא טאה עסאמ־ןשטנעמ עצנאג יד ןוא ייז וצ

 דיז טאה ןעמ .טרעטיצעג ןבאה טנעוו עריא שזא ,לוש רעד

 זיב ,ץנעט ןוא גנאזעג רעדיוו ןוא תופקה יד וצ ןעמונעג

 רעטסכעה רעד וצ ןעגנאגרעד זיא ןעמ .טכאנ רעד ןיא טעפש

 החמש א ,שפנו בלכ החמש א ,תימינפ החמש ןופ זאטסקע

 .השודק לש
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 י ק ם ו ו א ד א י נ ש יבצ רזעילא

 ןענעז אשידק הרבח רעד ןופ ץוח זא ,ךיז טייטשראפ

 יאדכ זיא םע עכלעוו ׳טאטש ןיא תורבח ערעדנא ךאנ ןעוועג

 .ןעבאמרעד וצ

 *לעוו ןיא ,"הרות דומלת" הרבח א טריטסיזקע טאה םע

 עריא .ריעה ידבכנ יד ןסאלשעגנא ןעוועג ןענעז םע דעכ

 קחצי ׳ר ץא גרעבדניל שרעה םולש ׳ר ןעוועג ןענעז םיאבג

 ־רעייפ א ןענעדראנייא ראי ןדעי ןגעלפ ייז ןוא לעדנעה ריאמ

 עראטנעמעלע ןבעג וצ ףיוא טלעג ןעלמאז וצ ידכ שודיק ןכעל

 ןעגנודעג טאה הרבח יד .רעדניק עמערא יד גנודליב עשידיי

 .י״שר ןוא שמוח ייז טימ ןענרעל ןלאז ייז םידמלמ יירד־ייווצ

 ־יירפ ץפ ןטלאהעגסיוא דיז טאה "הרות דומלת" הרבח יד

 .ןעמעננעמאזוצ ךאוו עדעי טגעלפ ןעמ עכלעוו ,תובדנ עקיליוו

 בלב ןראוועג ןוטעג זיא טיבעג ןשיפארטנאליפ םעד ףיוא

 ןא ,עקיטפרעדאב־טיונ יד ןפלעה וצ הנווכ רעד טימ ,שפנבו

 טאטש ןיא .ןטייצ עק׳יטנייה יד ןיא יוו ,טאראפא ןטגייווצראפ א

 השמ ׳ר יאבג ןטימ "קדצח תניל" הרבח יד ןעוועג קיטעט זיא

 ־בענעג ןבאח הרבח רעד ץפ רעדילגטימ יד .אדארבאקילעוו

 ןוא החפשמ יד טיירפאב טימרעד ןוא ןקנארק א ייב טקיט

 ־םיוא טאח הרבח יד .ןעורוצסיוא דיז ריא טכעלגעמרעד

 רעטאווירפ א םאוו ,םילכ עשיניצידעמ ענעדישראפ טגראבעג

 ןשטנעמ עמערא יד ראפ .ןפיוק טנאקעג טשינ טאה שטנעמ

 תניל" יד .תואופר ראפ ץא רעטקאד א ראפ טלאצאב ייז ןבאה

 ןוא לאצפא־רעדילגטימ ץפ ןטלאהעגסיוא דיז טאה "קדצה

 .םירדנ ןופ

 טימ רעמיצ א ןטלאהעג טאה "םיחרוא תסנכה" הרבח יד

 ־קעווא ווו ןבאה ןלאז טייל עמערא עדמערפ ידכ ,ךעלטעב

 קסוטלופ ןיא ןעוועג ןענעז םע .טכאנייב פאק םעד ןגיילוצ

 ראפ טלעג ןעלמאז ןעגנאגעג ןענעז עכלעוו ,תוינקדצ םישנ

 .׳דכו הלכ תסנכה ראפ ,עקנארק עמערא ענעדישראפ

 א טריטסיזקע טאה המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ראפ

 שארב ,ןשטנעמ 30 ןופ גנוקינייאראפ א ה״ד ,״םישולש הרבח״

 לעגיפשדנארב המלש ׳ר ןענאטשעג ןענעז םע רעכלעוו ןופ

 םהרבא ןוא ,(רפוס א) יקסוואדאינש גילעז ,(רעצירק הבצמ א)

 ־די א טכאמעג ןבאה הרבח רעד ןופ רעדילגטימ יד .אשזאר

 לאז רענייא ,רעפרעק ןייא יוו ךיז ןשיווצ ןייז ןלאז ייז ,תחא

 ,ןטייהנגעלעגנא עכעלנעזרעפ ענייז עלא ,ןטייווצ םענופ ןסיוו

 .ןפלעח קיטייזנגעק טפראדעג דיז ןבאה ייז ןוא דיירפ ןוא רעצ

 טאה גירק־טלעוו ןטשרע םענופ ךורבסיוא ןראפ דאנ

 עכלעוו ,עסאק־ייל עוויטארעפאאק א קסוטלופ ןיא טריטסיזקע

 ןעוועג זיא םעזערפ ריא ןוא תואוולה עניילק ןבעג טגעלפ

 ־טנאקסיד א קיטעט ןעוועג זיא ריוא .שטיוועלעפאק המלש

 קחצי רעריסאק ןוא קינלעצ םירפא רעציזראפ ןטימ קנאב

 .לעדנעה ריאמ

 ,טקאפ א זיא ,ךעלדנעטשראפמוא ןייז טשינ לאז םאד יוו

 ־לעוו ,רעטילימ ןשיסור ןיא וויזירפ רעכעלרעי־ראי רעד זא

 ןעוועג ריוא זיא רעבמעצעד שדוח ןיא ןעמוקראפ טגעלפ רעכ

 יד ןופ טלעג ןעלמאז טימ ןדנובראפ סאמ רעסיוועג א ןיא

 .םיתב־ילעב רעקסוטלופ יד ייב םעקינוויזירפ

 ןבאה עכלעוו ,ראי 21 ןופ רעטלע ןיא ,טיילעגנוי יד

 ־ראפ ןדנאוועגנא ןבאה ,עיסימאק רעד וצ ןייטש טפראדעג

 ידכ ןרעלעפ דיז טכאמעגנא וליפא ץא ןעלטימ ענעדיש

 ןשיראצ ןיא ןעניד •טסניד ןשירעטילימ ןופ העיו וצ טיירפאב

 ראי יירד ףיוא ןרעוו וצ טקישראפ ןסייחעג טאה רעטילימ

 ,םייוג ןשיווצ ןבעל ,דנאלסור ןופ ןטנגעג עטסטייוו יד ןיא

 ־עטילימ רערעווש א רעטנוא דיז ןעניפעג ןוא ,תופירט ןסע

 יד ריז ןענעז לולא שדוח ץפ םוקנא ןטימ .ןילפיצסיד רעשיר

 .שרדמ־תיב ןיא טכאנ עדעי ןעמוקעגפיונוצ םעקינוויזירפ

 ןרעוו טיירפאב לאז ןעמ םיליהת טגאז ןעמ זא ןסייהעג טאה׳ס

 טלאוועג ךיוא םעד טימ ריז טאה ןעמ רעבא ,טנעה עשייוג ןופ

 טזומעג ךיז ןבאה עלא .טכענ עצנאג קידנפאלש טשינ ,ןרעצ

 ןעמ טאה טשינ ביוא ,שרדמ־תיב ןיא טכאנ עדעי ןלעטש

 ־פיונוצ ךיז טאה ןעמ ןעוו .ןטעב יד ןופ טפעלשעגסיורא

 ־ילעב יד רעביא טכאמעג קיטסול ךיז ןעמ טאה ,טלמאזעג

 ןעגנאגעג ןוא םעמוס עסיוועג טימ ייז טרעייטשאב ,םיתב

 טאה רעצימיא ןעוו ."ןריסאקנייא" וצ ייז רעזייה יד רעביא

 ־כ־ווד םיא טימ טנאקעג טשינ טאה ןעמ רעדא ,טגאזעגפא ךיז

 א ייב טאה ןעמ ."סעיצקנאס" טריפעגסיוא ןעמ טאה ,ןעמוק

 טנערבראפ ןוא רעיוט םעד טכאנ ייב ןעמונעגפארא טריווזיוה

 טאהעג טאה םרענוואד םלוע רעד ץא ןוויוא־שרדמ־תיב ןיא

 יד ןשיוטראפ ןעמ טגעלפ םירחוס יד ייב .גאט ייב םעראוו

 ־עטלע ןא ,שריה השמ ׳ר ,שמש רעד .ןטפעשעג יד ןופ ןדליש

 עלא יד ובאה ,ךאד .ייז ןגעק קיטנעהפא ןעוועג זיא ,דיי רער

 ןבאה םירוחב יד .ןח ןשידיי ךס א דיז ןיא טאהעג קיטש־סדנוק

 ־עג ךיז טאה ייז ןופ רעדעי ץא "עיסימאק" א טנדראעגנייא

 ,ןטסאמעג ,ןגיווועג םיא טאה ןעמ .ןלעטש ריא ראפ טפראד

 ןוא ןעיירפאב וצ םעד — טמיטשאב ןוא טבוזעגרעטנוא

 ־כילפראפ שירעטילימ) "ןעידאג" ףיוא טקיטעטשאב ןרעדנא

 רעד טמיטשאב טאה םע יוו יוזא זא ןסייהעג טאה םע .(טעט

 .הלעמ לש ןיד־תיב רעד ןייז םיכסמ לאז ,הטמ לש ןיד־תיב

 ןשיליופ ןפיוא טקורעגנא דיז טאה עראמכ ערעטצניפ א

 .1914 ראי ןיא המחלמ־טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ םוטנדיי

 ןכאוו ייווצ טימ דאנ הנכס יד ןעזרעד ןעמ טאה קסוטלופ ןיא

 ־ילימ טנגעגמוא רעד ויא ןעמוקעגראפ ןאד ןענעז םע .רעירפ
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 1920—1906 ךראי יד ןופ, תונורכז

 ־אוואק א ןענאטשעג זיא טאטש ןיא ןוא םערווענאמ עשירעט

 טפראדעג טאה ילוי ןטם־20 םעד ׳גאטסניד .עיזיוויד־עירעל

 ןופ ראטאנרעבוג־לארענעג רעד ךוזאב א ףיוא ןעמוקנא

 עלעיצעפס א טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש זיא בר םייב ןוא עשראוו

 רעבא זיא םע .ןסירגאב וצ םיא ץלאז ןוא טיורב טימ ץאט

 *ראפ ןיא ךיז ןלאז םעיצאמראפ עלא זא ,לעפאב א ןעמוקעג

 רעד ןוא סעזאב ערעייז ןיא קירוצ ןרעקמוא העש 24 ןופ ףיול

 עסיורג א ןענאטשטנא זיא םע .ןפורעגפא ןראוועג זיא ךוזאב

 דנוא םיורג ןיא ןגיוצעגפא ךיז טאה רעטילימ סאד ןוא הלהב

 רעד ,הרוחש הרמ א ןלאפעג זיא טאטש רעד ףיוא .גנונעדרא

 טסוגיוא ןט־1 ןזיב ןוא טלעטשעגפא ךיז טאה לדנאה רעצנאג

 .ראפעג המחלמ א ןופ גנונאפש רעסיורג ןיא טבעלעג ןעמ טאה

 ןופ עיצאזיליבאמ יד תאוועג טרעלקרעד זיא גאטשרענאד

 עיצאזיליבאמ א ןוא ראי 45 ןופ רעטלע ןזיב רענעמ עלא

 קנעש ץא ןעקנארטעג עפראש ןופ רעבלעוועג עלא הרעפ ןופ

 ןבאה ןענייוועג עקידנסיירצראה .ןראוועג טכאמראפ ןענעז

 טפראדעג ךיז ןבאה רענעמ ,רעזייה ךס א ןופ ןרעה טזאלעג ךיז

 ,ןרעטלע יד ןופ ןיז ,רעדניק ץא ןעיורפ ערעייז ןופ ןדייש

 א טצעזעגקעווא ךיז טאה קראמ ןיא .רעטסעווש ןוא רעדירב

 ןענעז םירעיזפ ןמאמ ןוא ןריציפא עשיסור ןופ עיסימאק

 ,טבאנ־וצ־תבש הרעפ ערעייז טימ רעפרעד יד ןופ ןעמוקעג

 ייב ענעגאלשעגרעדינ ןסעזעג ןעמ זיא ,באב העשת ברע

 רעד ןעגנערב טעוו םע םאוו דחפ טימ טראוועג ןוא תוניק

 טסוגיוא ןט־1 םעד ,גאטראפ באב העשת .גאט רעקידנגראמ

 לעפאב רעד קסוטלופ ןיא רעטילימ םעד ןראוועג ןבעגעג זיא

 .המחלמ טרעלקרעד טאה דנאלשטייד-ןרישראמוצפא

 ־ראי עטריזיליבאמ עלא ןעגנאגעגקעווא ןענעז רעטילימ ןטימ

 ןסאג יד ףיוא ,ןקידיילסיוא ןעמונעג דיז טאה טאטש יד .גנעג

 .טייקליטש־רבק א טשרעהעג טאה

 *יוקל א ןעמוקעגראפ זיא גאטייב רעגייזא ףלעווצ טקנופ

 טאה םאד ןוא טכאנ ייב יוו ןראוועג רעטצניפ זיא םע ,המח

 .םיקלא עבצא א ןעוועג טלאוו׳ס יוו .טקירדרעד רעמ ךאנ

 דיז טאה קסוטלופ ןוא טרעיודעג טשינ גנאל רעבא טאה םע

 'לאס ןטראס ענעדישראפ טימ ןליפראפ וצ ןביוהעגנא רעדיוו

 רעד ךאנ קירוצ ןפאלעג זיא רעטילימ עשיסור םאד .ןטאד

 ווורפ ןטשרע םייב ןעמוקאב ןבאה ייז םאוו ,הלפמ רעסיורג

 ,ץינעשימ ,עוואלמ ייב ץענערג עשטייד יד. ןטערטוצרעביא

 ןכארבעג ןסאג רעקסוטלופ יד ךיז ןבאה טייצ ראי א .לעשזראכ

 ןעגנאגעג ןקלאפ עצנאג ןענעז טכאנ ןוא גאט .רעטילימ ןופ

 *עג ךיז ייז ןבאה עטרעגנוהעגסיוא .קירוצ ןוא טנארפ םוצ

 ןסאריפאפ ,שיילפ ,ןעקנארטעג עטלאק ,טיורב ףיוא ןפראוו

 סאד .טלעפעג טשינ טאטש ןיא טאה הסנרפ ןייק ןוא א״א

 טשרעהעג טאה םע ,קערש טימ ןעמוקעגנא זיא רעבא ןבעל

 ,םיטילפ ןעמוקעגנא ןענעז םע .ןגראמ ןראפ טייהרעכיזמוא ןא

 ךעלטעטש עקימורא יד ןופ ןבירטעגסיורא טאה ןעמ עכלעוו

 .תוליפת־יתב עלא ץא שרדמה־תיב םעד טליפראפ ץא

 דנאלשטייד ןעוו ,1915 טסוגיוא זיב טרעיודעג טאה יוזא

 טקורעגקעווא ךיז טאה טנארפ רעד ןוא ןליופ טריפוקא טאה

 םעטסיס־ןטראק א טריפעגנייא ןבאה ןשטייד יד .קסניפ זיב

 ןופ .טיונ ןוא רעגנוה טשרעהעג טאה רעזייה ךס א ןיא ץא

 עלאמראנ ףיוא טריפעג ןבעל סאד דיז טאה ןגעווטסעד

 *לעזעג ןופ ןייטשטנא םאד טרילומיטס ןבאה ןשטייד יד ׳ןסלער

 טשרעהעג טאה םע .םעיצוטיטסניא עלערוטלוק ןוא עכעלטפאש

 רעכלעוו ןגעוו ,גנוניישרעד א ,גנונעדדא עשיטארקאמעד א

 יד •םישזעד ןשיראצ םייב ןעמולח טנאקעג טשינ טאה ןעמ

 ןראוועג זיא ןבעל ןשידיי ןפיוא עיגילער רעד ןופ העפשה

 .רעכאווש לאמא םאוו

 *געטשבלעז עשיליופ יד ןענאטשטנא זיא 1918 ראי ןיא

 תורצ ןטיש וצ ןביוהעגנא רעדיוו דיז ןבאה םע .הבולמ עקיד

 יד ,טקראטשעג ךיז טאה םזיטימעסיטנא רעד .ןדיי ףיוא

 ןיא .דרעב עשידיי ןסירעג ןוא ןלאפאב ןענעז םעקישטרעלאה

 יד טאה ,עיזאווניא רעשיטסיוועשלאב רעד תעשב ,1920 ראי

 ןיא ןברות א טכאמעג ץא קסוטלופ ןעמונראפ יימרא עטיור

 סעקיוועשלאב יד ןבאה ,ענעסירעגפא ןוא עסעווראב .טאטש

 ,טאטש ןיא ןעוועג ןענעז ייז םאוו ,געט טכא יד ןופ ךשמ ןיא

 ייב .תורוחס יד ןעמוגעגוצ ,ןטפעשעג עלא טקידיילעגסיוא

 םעד ןוא ץנימ לדנעמ טפעלשעגטימ ייז ןבאה ןטערטפא רעייז

 א וצ עדייב ןדנובעגוצ ,יקסדאגעינש רעקייטפא ןכעלטסירק

 תעשב •קאטסילאיב זיב טריפעג יוזא ןוא עלעגעוו שירעטילימ

 ךיז טרעקעגמוא ןוא ןפאלטנא טראד ןופ ייז ןענעז למוט א

 .טאטש ןיא םולשב

* 
 ךס א ןענעז ,רעטילימ ןשיליופ ץפ דיז ןרעקמוא ןכאנ

 ןפיוא ןריזיליבאמ טשינ ייז לאז ןעמ קערש ראפ ,טיילעגנוי

 זא גנונעפאה רעד טימ ׳קאטסילאיב ןייק ןפאלטנא ,טנארפ

 ייז טאה ןעמ .טאטש ןיא ןרעקמוא דיז טעוו יימרא עטיור יד

 ןגאלשעג ,טסערא ןיא ןטלאהעג ׳ייצילאפ טימ טכארבעג רעבא

 .טיירפאב ייז ןעמ טאה טייצ רעסיוועג א דאנ .טקינייפעג ןוא

 קסוטלופ ןיא ןבעל עשידיי סאד דיז טאה 1920 ראי ןופ

 ־נאווצ ץפ רעבא עטכישעג יד .ןריזילאמראנ וצ ןביוהעגנא

 ־בלאה ןוא ןשיטימעסיטנא ןרעטנוא םויק ןשידיי ראי קיצ

 םאוו ,ךיז ראפ השרפ א זיא םישזער ןשיליופ ןשיטסישאפ

 ןרעמאק־זאג ןוא םנפיוהרעטייש יד ןענעז םויס רעשיגארט ריא

 .קענאדיאמ ןוא עקנילבערט ןופ
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 (אטנאראט) קישטמארבא עשוהי

 טכארבראפ טייהדגיק ןיימ באה ךיא ווו לטעטש ו>ימ

 עטירבא ףראד ןיימ ןופ ןעמוקעג דיא ויב ראי ןיינ וצ

 א ןיילא שטאכ רעטאפ ןיימ .םידמלמ עשיטאטש ייב ןענרעל

 עטוג ייב ןענרעל לאז ןוז וייז זא ,טלאוועג טאה ,דיי רעטושפ

 ןיא רעטעברא־רעקעב םלא ןעגנודראפ דיז רע טאה .םידמלמ

 תבש ברע ןדעי .דומיל־רכש ןלאצ ןענאק לאז רע ידכ ,טאטש

 ןוא ,ןיירא ףראד ןיא םייה א ןייג רעטאפ ןיימ טימ דיא געלפ

 .רדח ןיא קירוצ ןייז — ירפ קיטנוז

 ןופ ןליורג יד טבעלעגכרודא םישדח עטשרע יד ןיא ןיוש

 ־יבראפ ןעמוקעגראפ ןענעז טאטש רעזדבוא םודא .המחלמ

 טאה םע •תוליח עטיור ןוא עשיליופ יד ןשיווצ ןטכאלש עטרעט

 יד ןופ ךפעטש" םאד רעטנענ לאמא םאוו טרעהעג דיז

 א ןסירעגפיוא טאה סאג־לוש יד ןיא ווו ץעגרע .ןטאימעלופ

 ־זארב םאד טכליהעגפא טאה טאטש ןקע עלא ןופ .לענפארש

 ןרעוו וצ ןפארטעג טשינ ידכ .ןביוש עקידנלאפסיורא ןופ יירעג

 ־פיונוצ ןדיי ףדה רעצנאג רעד דיז טאה ,ליוק עדנילב א ןופ

 .ןטכאלש יד ןטראוורעביא — רעלעק ןפיט א ןיא ןעמוקעג

 עטיור יד ךרוד ןראוועג ןעמונראפ טאטש יד זיא ןכיגניא

 .געט 8 יוו רעמ טשינ טאטש ןיא טשרעהעג טאה סאוו ,יימרא

 טימ עיצארטסנאמעד־רעטעברא עקיזיר א דיוא קנעדעג דיא

 .ווש ךרוד קראמ ןופ ןגיוצעג דיז טאה עכלעוו ,רענעפ עטיור

 — דאנרעד .ייסאש רעוועשראוו םוצ טייוו טעה סאג עקסנאי

 ןדעי ןעוו ? ןלירפ ןקידנעטשבלעז ןיא ןיוש ,ןעגנובעלרעביא יד

 קידנעייז ,םיצקש עשיפראד ןגעלפ ,וויזירפ ןופ טייצ ןיא ,ראי

 ןוא ןביוש ןקאהסיוא טימ ןייגליווו ןזאל ךיז ,"לזעלג ןרעטנוא"

 ןיילא ךיא באה לאפ אזא .רעייגייבראפ עשידיי ןגאלשעצ

 קערש טימ ןיב דיא ,ייסאש רעוועשראוו ןפיוא טבעלעגרעביא

 ןענעז םעד דאנ דיילג .ראדיראק ןלעקנוט א ןיא ןפאלעגניירא

 ־עגנא ןוא היפ ערעייז ןופ ןעגנורפשעגפארא םיצקש עקינייא

 םירחוס יד :רעבלעוועג עשידיי רענייטש טימ ןפראוואב ןביוה

 ןזייוו וצ ןדיימסיוא ןוא ןטפעשעג יד ןכאמראפ לענש ןגעלפ

 קורדנייא ןקידנריקאש רעמ א .םעז רובעי דע םאג ןיא דיז

 טגעלפ קלופ רעשיטאטש רעד ןעוו ,טכאמעג רימ ףיוא טאה

 זיא ׳ןעגנוביא ענייז וצ םעמראזאק יד ןופ ןגראמירפ ןדעי ןייג

 ןעגניז ןטאדלאס יד ןגעלפ ןסאג עשידיי יד קידנרישראמכרוד

 יד ןופ ענייא ;ןדיי יד רעביא רעדיל־טאפש ענעדישראפ

 עקטסישפ" :ןיירפער ןטימ ןקידבעראפ ריז טגעלפ רעדיל

 ,לוק ןייא טימ ןדיי עלא) "יאוו יא ,םעסאלג םענדעיז יקדישז

 ."ייוו דא" םעד ןעמורקכאנ קראטש ייברעד ןוא (ידו יוא

 ךיילג טריסאפ ןבאה ןלאפ עשיטימעסיטנא עכעלנע ליפ

 •טייקידנעטשבלעז סנלדפ ןופ ןראי עטשרע יד ןיא

 ־עג ןבאה ןרעטלע עזעיגילער ןופ ,רעדניק עשידיי ,רימ

 ,רדח ןרעסיוא .טלעוו עקיטסייג רעטרעדנוזעגפא ןא ןיא טבעל

 .ןעגנוריסערעטניאראפ ערעדנא ןייק טאהעג טשיג רימ ןבאה

 .טביולרעד ןעוועג זדנוא ןענעז ןעיירעליפש־רעדניק עלא טשינ

 יד זדבוא ןגעלפ — ״לגניי־רדח ןייק ראפ טשינ טסאפ םע״

 םע ןעוו ,ןרסומ טירש תא טירט ףיוא סעטאט יד תא םידמלמ

 טימ .עשיטסארד רעמ א ליפש־רעדניק א וצ ןעמוקעג זיא

 ןעמוקעג טשינ לאמנייק רימ ןענעז רעדניק עשידיי טשינ

 ־סיוא טייהנגעלעג יד טאהעג טשינ לאמנייק .טקאטנאק ןיא

 רעמוז .ךארפש רעשיליופ רעד ןיא טראוו א וליפא ןדערוצ

 םיתבש רעסיוא — ראי קידכעלייק ץנאג א ךרוד רעטניוו ןוא

 .םירדח יד ןיא טגנערבראפ — םיבוט־םוי ןוא

 עטסירפ יד ןיא ןיוש ןבאה רעדניק־רדח לייט רעסיורג א

 ־ירבע ןיא םירפס עלא טנעיילעג ,רדח- ןופ קידנעמוק ,ןראי

 םעד :יוו םייה רעד ןיא ןענופעג דיז ןבאה םאוו ,שטייט

 ןיא ד״נת םעד ,רשיה בק ,רשיה רפס ,םילשמ םדיגמ רענבוד

 זיולב ןענרעל ךמז" ןכרוד ןעמ טגעלפ רדח ןיא) שידיי

 ןיא טעמכ .ג״דא תוישעמ עשידיסח ,(ןעלטיפאק עכעלטע

 ,שמוח־שטייט רעד ןענופעג ךיז טאה בוטש רעשידיי רעדעי

 ־ראפ ןסיורג ןיא רפס קיד א ,"הניארו הניאצ" םלא טנאקאב

 ־גילער־ףיט טימ טליפעגנא ׳ראי ןופ "תורדס" עלא ףיוא טאמ

 ןופ ןלעטש ענעטכאלפעגכרודא־קיטכערפ ןוא קיטע רעזעי

 םענייש א ןיא ןבירשעג ,םירפס ענעדישראפ תא שרדמ ,דומלת

 טאהעג טאה שמוח־שטייט רעד טא — ליטס ןטלעטשעגפיונוצ

 .ןראי עגנוי עניימ ןיא העפשה עזעיגילער עפיט א רימ ףיוא

 רוחב־ארמג א ןראוועג ןוא ןסקאוועגרעטנוא ןיב דיא ןעיו
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 טכארבראפ םייהדניק ןיימ באה דיא ווו לטעטש ןיימ

 בוטש ןופ םירפס עשימייה יד ןענעז ,(טלא ראי 10 ךרעב)

 סגשארג עטראפשעגפא טימ געלפ דיא .גונעג ןעוועג טשינ

 ,םירפס ירכומ עקידנרעדנאוו ענעדישראפ ןופ דעלכיג ןפיוק

 ־שרדמה־תיב םענרעצליה ןגנאל ןרעביא ןגיילעצ ןגעלפ עכלעוו

 םח ,ןענאמאר ןייק טשינ) ךעלכיב־השעמ רעטרעדנוה שיט

 ־רעד טשינ ןעמ טלאוו הרוחס רעהפירט אזא טימ !הלילחו

 ןענעז ךעלכיב יד .(שרדמה תיב א ןיא ןעמוק וצ טביול

 ןמחנ ׳ר ןופ תוישעמ •,תוישעמ־סקלאפ ןעוועג םנטסרעמ

 ןפיוק דיוא טגעלפ ןעמ .רעגייטש ןכעלנע ןוא רעוואלצארב

 ,עטכאלפ החמש ,שקאל ףסוי :יוו דעלכיב־ראמוה ןוא־ץיוו

 .ג״דא דאבאכ עקטאמ ,רעלאפארטסא עלעשרעה

 לטעולש ןיא תגש
 םטכאנרצ־קיטיירפ ןענעוואד ןייג וצ טאחעג ביל באה דיא

 רעמעלאב ןטימ ןינב רעוויסאמ רעכיוה רעד .ןיידא לוש ןיא

 עילעטס רעד ןופ רעקילדנעצ יד טימ ןוא שדוק־ןורא ןוא

 יד ייז ןיא ןוא (ןערבאלעדנאק) רעטכייל עקידנגנעהפארא

 *סיוא ןשיטעטסעיאמ א ןפאשעג טאה — טכיל ענעדנוצעגנא

 ןוא ליפעג ןזעיגילער םענעביוחעג א טקעוורעד ןוא ןעז

 ןענעז סאוו ,םיתב ילעב טנוואדעג ןבאה לוש ןיא .זאטסקע

 ןיא שמש ןעוועג זיא ןראי עגנאל .םידיסח ןייק ןעוועג טשינ

 רעכלעוו ,שטנעמ רעקיור ,רעליטש א •םואב לדנעמ 'ר לוש

 ־עג טשינ לאמנייק טאטש ןופ םיתב־ילעב יד טימ דיז טאה

 רעקיזאד רעד ןיא .ןבראטשעג ליטש ןוא טבעלעג.ליטש .טגירק

 ־עגנייא ןא טימ טנוואדעג ןראי עטצעל יד ראפ טאה לוש

 טימ ןעוועג טמיראב זיא סאוו ,טחוש לשרעה דאכ ןטרידוטש

 רעד .סעיציזאפמאק־הליפת ענעגייא ןוא הניגנ רעסיז ןייז

 ןזעיגילער ןייז בילוצ ׳סאד טאה יולה רכששי ׳ר בר רעטצעל

 טשינ זיא םעד בילוצ ןוא ןייז לבוס טנאקעג טשינ ,םזיטאנאפ

 .בר םעד ץא םיא ןשיווצ תיב־םולש ןייק ןעוועג

 .םינפ רעדנא ץנאג א ןעמוקאב לטעטש םאד טאה תבש

 ־ירפ יד ןיא .טכאמראפ ןעוועג ןענעז ןטפעשעג עשידיי עלא

 ריבעמ" םאד ןעמייה ליפ ןופ טרעהעג דיז ןבאה ןעהעש ןגראמ

 ןיימ רעביא ןגעקא ץפ .םוגרת דחאו ארקמ םינש !ןייז ״הרדס

 לאומש יוו ׳טרעהעג תבש ןדעי ןעמ טאה ,זיוה םריאמ רעטעפ

 טאלב א ןענרעל טגעלפ (לימ א ץפ רעמיטנגייא ןא) גניר

 טגעלפ ןוגינ רעד ןוא ,ןוגינ־ארמג ןטקנעבראפ ןסיז א טימ ארמג

 .לסעג־לוש רעזדנוא רעביא טייוו טייוו ןגארט^יז

 ־כיר עלא ןופ ודיי ןעמארטש ןגעלפ ירפ רעד ןיא דיילג

 — םידיסח) םישובלמ עקידתבש יד ןיא ןאטעגנא ,ןעגנוט

 — (ןעלטיה ענעטעמאס טימ םעטאפאק ענעסאלטא ענעדייז ןיא

 ־םידיסח רעדא שרדמה־תיב ,לוש ןיא רעוו .ןענעוואד םוצ

 זדנוא ייב ןענעז ךעלביטש־םידיסח ענעדישראפ ."לביטש"

 ,רעקצאווטא ,רענימיזדאר ,רעוואשינמא :ןעוועג לטעטש ןיא

 דימת ןענעז עטצעל 2 יד ןשיווצ .רערעג ןוא רערעדנאסקעלא

 זיא לביטש עטסערג םאד .םימש םשל תקולחמ ןעמוקעגראפ

 םידמול עטסערג יד טנוואדעג ןבאה טראד .רערעג סאד ןעוועג

 ןפא ןעוועג זיא לביטש םאד .א״א םיובנטכורפ :יוו טאטש ןופ

 עקינייא ןעוועג לביטש םעניא ןענעז קידנעטש .ךאוו עצנאג א

 ־ראפ טאה םע ןוא ׳ךיז ראפ" טנרעלעג ןבאה סאוו ,םירוחב

 .םירפס לאצ עסדרג א טגאמ

 ־לעוו ,שרדמה־תיב רעד ןענופעג דיז טאה לוש רעד ןבעל

 ןדעי .ראי ץנאג א םיללפתמ יד ראפ ןפא ןעוועג זיא דעכ

 ־גוצעגנא ייב ןדיי קילדנעצ ראפ א ןגעלפ בירעמ דאנ טנווא

 עטעפש יד ןיא ןעמוקעגפיוא טשרע זיא עירטקעלע) טכיל ענעד

 ןענרעל רענייא טגעלפ .מ .נ תבש .תוינשמ ןענרעל (ןראי 20

 ."בקעי ןיע" םלוע ןסדרג א טימ

 ןשיווצ תושרד ןטלאה ןוא םידיגמ ץזמוק טפא ןגעלפ סע

 ,םלוע רעסץרג א ןעוועג זיא קידנעטש •בירעמ ץא החנמ

 םאד ןענעז םנטסרעמ .תושרד יד וצ ןרעהוצ דיז טגעלפ סאוו

 םלוע םעד ןקערש ןגעלפ עכלעוו ,םידיגמ עוואבראקס ןעוועג

 .םישעמ עטכעלש ראפ םונהיג ץפ רעייפ ןטימ

 ףיטמ ןטמיראב םעד ןלייטסיוא ןעמ ףראד עלא יד ןופ

 ןבראטשעג) קאטסילאיב ןופ רעקימאטשפא ןא ,טראפאפאר

 90 ןופ רעטלע ןיא ,קראי־וינ ןיא קירוצ ןראי עקינייא טימ

 ןיא יא ׳קרעוו־רעטסיימ ןעוועג ןענעז תושרד ענייז .(ראי

 עטסאפעגוצ ןייש א .עיצקורטסנאק רעד ןיא יא ,טלאהניא

 ־ארא טגאמראפ טאה רע ."ןגאז" ןייז טיילגאב טאה עידאלעמ

 ןטלאטשעג־ד״נת עטייוו יד .ןטייקיעפ עשיטסיטרא ןוא עשיראט

 ןטלאוו ייז יוו ׳שימייה ןוא טנעאנ ןכאמ םלוע ןראפ רע טגעלפ

 זיא ,ןגאז ןעמ ןאק ,טאטש עצנאג יד .זדנוא ןשיווצ טבעלעג

 ןטנווא עכעלטע רע טאה טדערעג .תושרד ענייז וצ ןעמוקעג

 ייב גנוניישרעד עכעלנייוועג ןייק טשינ) שרדמה תיב ןיא

 ןיימ ןיא באה דיא •םלוע ןטקאפעג לופ־לופ א ייב (םידיגמ

 .תושרד ענייז ייב יוו ,פעק טימ םי אזא ןעזעג טשינ ןבעל

 עטצעל יד ראפ ןעוועג זיא שרדמה תיב ןבלעז םעד ןיא

 .הבישי רעקידראוואנ יד ,גירק ןטייווצ םעד ראפ ץפ ,ראי 10

 דקמ ענעדישראפ ןופ ןעמוקעג ןענעז םירוחב־הבישי בור םאד

 ־ילעב ענעדישראפ ייב "געט" ןסע ןגעלפ ייז ןליופ ןיא תומ

 ,ןדמל רעסיורג א ,קחצי 'ר ןעוועג זיא הבישי שאר .םיתב

 •םינאלס ןופ טמאטשעג

 זיא׳ס םאוו ,גנובעלרעביא ןא ןיא דימ טנאמרעד אד

 א ןעוועג דיא ויב 1930 ראי ןיא :אפוג רימ וצ דייש ןעוועג

 םעניימ ןפאכרעביא בילוצ .הבישי רעקיזאד רעד ןיא דימלת
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 קישטמארבא עשוהי

 רעשזמאל רעד ןיא רבח א וצ ןבירשעג באה ךיא סאוו ,ווירב א

 ךיא ןיב ,(תוסרוקיפא ןעזעג ןבאה ייז ןכלעוו ןיא) הבישי

 רעטעפש ןכאוו עכעלטע .הבישי רעד ןופ ןראוועג טקיטייזאב

 .ןעמוקקירוצ לאז ךיא ,ןטעבעג הבישי שאר רעד דימ טאה

 :טגאז םאוו ,ארמג א ןבעגעגרעביא רימ רע טאה ייברעד

 רע טאה ,שדקמה תיב םעד טכאמעג בורח טאה טאג ןעוו"

 רע ׳טכאמעג בורח רע טאה םאוו וצ :ןעמ טגערפ .״טנייוועג

 -עג םעד טריפעגסיוא רע טאה 1 ןענייוו ןפראד רעטעפש לאז

 רעטעפש ןוא ןכאמ י בורח ןעמ ףראד לאמלייט זא ,קנאד

 ...ןענייוו

 .טלדנאהעג קיטכיר טשינ ןאד באה ךיא זא ,ךיא עז טנייה

 זיא ,ריט ןיא ץעז א טימ הבישי רעד ןופ ןייגקעווא סאד

 ־ייראב ןבאה תובישי ןוא םירדח יד .ץאלפ ןפיוא ןעוועג טשינ

 ־גנויצרעד עזעיגילער עקיזאד יד ןא .ןבעל רעזדנוא טרעכ

 -ענעי ןוא ןעגנוגנידאב עקיטלאמעד יד ייב ,סעיצוטיטסניא

 ןעוועג עכעלטנגוי ערעזדנוא ןופ ליפ ןטלאוו ,הביבס עקיטייצ

 טשרוד ןבלעז םעד .ןענאטשעגפא ןוא טבערגראפ ןבילבראפ

 רימ ןבאה ,הבישי ןיא טאהעג ןבאה רימ סאוו ,ןענרעל ןופ

 וצ ןפראוועגרעבירא ךיז ןבאה רימ ןעוו ,ןטלאהעגנא רעטייוו

 ןבאה רימ םאוו ,תודימ עטסנעש יד .רוטלוק רעכעלטלעוו רעד

 ־ראפ רעמ דאנ רעטייוו ריוא רימ ןבאה ,רדח ןיא טפאזעגנייא

 ליצדנע רעד ווו ,טעברא רעכעלטפאשלעזעג רעזדנוא ןיא טפיט

 .שטנעמ ןופ קילג ןוא הירפ :ןעוועג זדנוא ראפ זיא

 לטעטש ןיא טנגוי יד
 ־עגנא ןופ ןעגנוניימ ןאראפ ןענעז טנגוי רעזדנוא ןגעוו

 ,טרעכייוו .מ טביהש רעגייטש א יוזא .רעוט־רוטלוק ענעעז

 ־גנוי ןופ רעריפנא ןוא רעוט־רעטאעט רענעעזעגנא רעד

 ןיא ןראוועג רטפנ) ןליופ ןקידהמחלמ ראפ םעד ןיא רעטאעט

 ןיא גנוזעלראפ א ןגעוו ,2 דנאב ,תונתכז ענייז ןיא ,(לארשי

 ־ראפ א ףיוא" :טקאפ םעד רעביא טיג רע יוו טא .קסוטלופ

 זיא יז ;טקיטעפשראפ דימ דיא באה ,קסוטלופ ןיא גנוזעל

 א 5 ןעמוקעג ןיב דיא ןוא •מ .נ 3 ףיוא טמיטשאב ןעוועג

 לדתשמ דיז טייצ רעד ןיא טזומעג באה דיא לייוו ,.מ .נ רעגייז

 ־ידיי א ראפ עיסעצנאק א ןגעוו םוירעטסינימ ןרעניא ןיא ןייז

 טאה ,קסוטלופ ןייק ןעמוקעגנא ןיב דיא ןעיו .עפורט רעש

 העש 2 טראוועג טאה םלוע רעד זא ,ןבעגעגרעביא רימ ןעמ

 ־רעדנאנופ דיז רע זיא ,ןעמוקעג טשינ ןיב ךיא יוו יוזא ןוא

 םייה א ןזומ דיא לעוו ,טגאזעג דיא באה ,ןלאפראפ .ןעגנאגעג

 באה׳כ ןוא טגנאלראפ טשינ דיא באה תואצוה ןייק .ןראפ

 סאוו תמצ יד ראפ סרענדראנייא יד ןטעבעגרעביא דאנ

 ־טנעעג ייז ןבאה — ןייא דייא טלאפ סאוו״ .טאהעג ןבאה ייז

 .טאטש ןיא ןייגרעביא חנוא טימ דיז טעוו ריא — טרעפ

 דלאב ךיז רע טעוו ,אד טנעז ריא זא ,ןעז טעוו םלוע רעד

 העש רעפאנק א ןיא :,דוה דכ ןוא .״יינ סאד ןופ ןביילקפיוא

 .טקאפעג ןעוועג לאז רעד זיא

 ןופ .דער ,ןינאצ .מ ,רעביירש רענעעזעגנא רעטייווצ א

 רעביא" ךוב ןייז ןיא ,"םעייג עטצעל" גנוטייצ רעקדלארשי רעד

 ¬יהק ענעראוועג בורח 100 רעביא עזייר א ,״ןייטש ןוא קאטש

 טאטש רעזדנוא ראפ ןטייז 3 ךוב ןיא טעמדיוו ,ןליופ ןיא תול

 ןיא קלופ ןט־13 ןיא המחלמ עט־2 יד ברע טנידעג טאה רע)

 ןוא עדימ ןעמוקעגנא ןענעז רימ ןעוו" :טביירש רע .(קסוטלופ

 ןענעז ,ןיירא טאטש ןיא סערווענאמ יד ןופ עטרעטאמראפ

 *גירק טימ רעטילימ ןשיליופ םעד ןעגנאגעג ןגעקטנא ןדיי יד

 ןבאה ןאד .רעטילימ ןופ טשרוד םעד וליטש וצ ,דלימ דעל

 יד םעקייהאנ יד טימ ןגאלשעצ דרעפ יד ףיוא ןרעציפא יד

 טלייצרעד ןוא דלימ טימ ןענאק יד ןסאגעגסיוא ןבאה ייז .ןדיי

 עשיליופ יד ןעמסראפ ןליוו ןדיי יד זא ,רעטילימ ןשיליופ םעד

 ,ןדיי יד ןשיווצ הלהב עסיורג א ןענאטשטנא זיא םע .יימרא

 טימ טקוקעג ןוא ןענאטשעג ןדיי יד ןענעז קראמ ןטימ ןיא

 עגאל יד ביוא .רעטילימ ןקידנעייגייבראפ םעד ףיוא רעיורט

 אט ,טנארפ ןפיוא טשינ דאנ זיא ןעמ ןעוו ,סיוא יוזא טעז

 ."רעטעפש ןייז טעוו סאוו

 ־ביירא ןוא ןעייר יד ןופ ןטערטעגסיורא טלאמעד ןיב דיא"

 .ךעלעבעווש לקעפ א ןפיוק לבלעוועג שידיי א ןיא ןעגנאגעג

 ךיא טסיירט ,םינפ קירעיורט ריא עז ריא ׳יורפ א טייטש

 ןייז לאז יאולה .ןייז טוג דאנ טעוו סע ,עמומ ,טשינ טגראז ,ריא

 ."רימ יז טרעפטנע ,טסגאז וד יוו

 -לופ יד׳, :ןדיי רעקסוטלופ יד ןגעוו גנוניימ ןייז זיא טא

 ןטלאהעג קראטש ,ןשטנעמ עקיצראה ןעוועג ןענעז רעקסוט

 ןשידיי ןדעי ראפ .םיחרוא תסנכה ןופ הדימ עטוג רעד ןופ

 טביהש טנגוי רעד ןגעוו ."ריט יד ןפא ןעוועג זיא רענלעז

 עקיד ןענעייל וצ דלודעג טגאמראפ טאה םאוו ,טנגוי א" :רע

 ןריטוקסיד קיטפעה ןטראגהיצאפש ןיא רעטעפש ןוא ןענאמאר

 ־אב דלעה ןדעי ןופ עיגאלאכיספ יד ןרעדילגרעדנאנופ ןוא

 ."רעדנוז

 זיא לאמנייא זא ,ליטש יוזא אד ןעוועג זיא ןבעל םאד

 ןבילבראפ רע זיא ,טארעפער א ןטלאה רידאנ השמ ןעמוקעג

 ריא ןופ ןסירעגסיורא דיז טאה טינגוי רעזדנוא .ןכאוו עכעלטע

 טשינ ןיוש טאה ןיילא בוטש יד .ןבעל רעגייטש ןטרעווילגראפ

 ןבעלסיוא ןענאק וצ ךיז טכוזעג ןעמ טאה ,ןקידירפאב טנאקעג

 עצנאג םאד יוו יוזא .רעפסאמטא רעכעלטפאשלעזעג א ןיא

 םורא טרירטנעצנאק דיז טאה ןבעל עכעלטפאשלעזעג־רוטלוק

 טנגוי רעזדנוא ןופ טנעצארפ 90 טעמכ טאה ,ןעייטראפ יד
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 טכארבראפ טייהדניק ןיימ באה ךיא ווו לטעטש ןיימ

 *ראפ טאה ייטראפ רעדעי .ןעייטראפ ענעדישראפ וצ טרעהעג

 ןעגעז — ןקעטאילביב יד .קעטאילביב ענעגייא ןא טגאמ

 רעקידנסקאוורעטנוא רעזדנוא ןופ ןטעטיסרעווינוא יד ןעוועג

 ׳ןסיוו םעד טפיטראפ רדסכ .טבעיילעג ליפ טאה ןעמ .טנגוי

 טאה ,טאטשראוו־סטעברא ןוא רדח ןופ ןעמוקעג ןיילא שטאכ

 שזאגאב־רוטלוק ןקיטיונ םעד טאהעג ןראי עטלייצעג ךאנ ןעמ

 ־ילפמאק ןוא עטקיטייוועגנא עלא רעביא ןריטוקסיד ןענאק וצ

 סעיסוקסיד יד .טייצ רעקיורמוא רענעי ןופ ןעמעלבארפ עטריצ

 ןלערוטלוק־שיטילאפ ןכיוה ץנאג א ףיוא ןענאטשעג ןענעז

 ־רעטעברא וצ טרעהעג ןבאה עכלעוו ,עכעלטנגוי .אוויג

 ־אקע רעשיטילאפ ןופ תועידי עפיט ןסעזאב ןבאה ׳ןעייטראפ

 .םזיסקראמ ןוא עימאנ

 טאה יז — געווסיוא ןא טכוזעג טאה טנגוי עשידיי יד

 *ביר א ןעגופעג וצ טייקכעלגעמ א ןא ,ןגראמ א ןא טבעלעג

 ,עמאמ־עטאט ייב ןסעגעג טאה לייט א •גנוקיטפעשאב עקיט

 ןעוועג זיא סאד — סעיסוקסיד טריפעג ,רעכיב טנעיילעג

 .ןבעל ןיא עיציזאפ עוויטקודארפ א ךיז ןפאש וצ ףיוא קינייוו

 רעד ,םזינויצ ןיא געווסיוא ןא ןעזעג ןבאה עכעלטיבגוי לייט א

 ענעגייא ןא ןעיוב ןוא לארשי־ץרא ןייק ןייז וצ הלוע קבאדעג

 דנעלאפ זא ,ןטלאהעג טאה ןגעקאד טנגוי עשידנוב יד .םייה

 ראפ טפמעקעג יז טאה ,עגארפ־ןדיי יד ןזעל טשינ ןאק עניט

 ןעיצרעד וצ ןעזעג ןוא טרא ןפיוא ןבעל רעסעב ןוא רענעש א

 .טסייג ןשיטסילאיצאס־רענאיצולאווער א ןיא רוד ןגנוי םעד

 ־גיירא ךיז טאה ,טנגוי עטמיטשעג־רענאיצולאווער ראג יד

 רעד ןיא ןביולג ןקראטש ןוא ןבעל ןוא בייל טימ טזאלעג

 'לא עסיורג עריא טימ טקאלעג טאה עכלעוו ,ייטראפדמאק

 ןטלארפעגפדא ןא - ריא ןיא ןעזעג ןוא ןעגנוזאל עכעלשטנעמ

 .קילג ןכעלשטנעמ ןקיבייא םוצ רעיוט

 * טאטש סלא קסוטלופ
 רעדנעל ענעדישראפ ןיא געוו־רעדנאוו ןגנאל ןיימ רעביא

 ןייא ןייק רעבא ךעלטעטש רעטרעדנוה טכוזאב דיא באה

 ןופ טרפ ןיא ,ןכיילגראפ טנאקעג טשינ דיא טלאוו לטעטש

 שטאכ .לטעטש רעזדנוא יבגל ,טייקנייש רעשיטסינאברוא

 ןיא טעטש עטסטלע יד ןופ ענייא ראפ ךיז טנכער קסוטלופ

 ןקירעי 1.000 ריא טרעייפעג טאטש יד טאה 1966 ןיא) ןליופ

 יד .גנוי ןוא ייב ןעזעגסיוא ךאד יז טאה ,** (םואעליבוי

 טאהעג טאטש יד טאה ,1921 ןיא גנולייצ־סקלאפ רעד טיול *
 םיוא טבאמ סאד ;ןדיי 5.919 רעטנורעד ,13.504 ןופ גנורעקלעפאב א

 .גנורעקלעפאב רעניימעגלא רעד תפ .צארפ 43.7
 956 ראי םאד ןא טיג (שטייד ןיא) ךאקיסקעל רעיונ״ רעד **
 .(.א .י)ןראוועג טעדנירגעג זיא קסוטלופ טאטש יד ןעוו עטאד יד םלא

 עטלא ענרעצליה יד טקוצראפ טאה ,1875 ןיא הפירש עסיורג

 אד ."םוקמ רעטלא" רעד זיולב זיא ןבילבעגרעביא ,םעקזייה

 ראפ ןופ קסוטלופ ןופ ליטס־יוב םעד ןעז טנאקעג ןעמ טאה

 יד ווו ,סעקזייה ענעקנוזעגנייא־בלאה עטלא !הפירש רעד

 ןראוועג זיא טאטש יד .דרע עמאס יד ןא שזא ןראפש רעטצנעפ

 ןעמ טאה רעזייה יד) טיובעגרעביא ייג סאד ףיוא קיסעמנאלפ

 — (ץלאה ןייק ןופ טשינ ןוא לגיצ ןופ ךעלסילשסיוא טיובעג

 ןסאג יד סיוא־גנעל טצנאלפראפ ,ןסאג עכיילג עטיירב טימ

 ןקידתובחר ןטיירב א טימ ;רעמייב־עברעוו ןוא־ןאטשאק טימ

 רעקילדנעצ ןעמענניירא טנאקעג טאה סאוו ,קראמ ןקיטנאקריפ

 ־געמעצ טימ טגיילעגסיוא ןראוטערט יד .ןשטנעמ רעטנזיוט

 טימ טריקורבעגסיוא ייסאש םעד ׳ןטילפ קיטנאקריפ ענעט

 טימ עזייר אזא טביירשאב וואלאקאס םוחנ) רענייטש עצנאג

 ,עשראוו ןייק קסוטלופ ךרוד עוואקאמ ןופ עמראפטאלפ רעד

 רענייטש עצנאג טימ טגיילעגסוא ןעוועג זיא ייסאש רעד ןעוו

 ־םיורא שממ ןרישזאסאפ יד ייב ךיז ןגעלפ םערעדעג יד ןוא

 .(ןעלסיירט

 רעוואקאמ ןפיוא רענייא :רענטרעג־ריצאפש 2 ןעוועג

 רעטרעדנוה טימ ןעיילא ענייש טגאמראפ טאה םאוו ,ייסאש

 טראה — רעטייווצ רעד !ןצנאלפ ןוא רעמייב עטלא םינימ

 ךעלעגעוו עטעבראעגסיוא ענייש טאהעג טאה ,וועראנ םייב

 ־בייא יד ןבאה םישדח־רעמוז יד ןיא .ןעמולב עטגיילעגסיוא טימ

 ׳עגנייא טאה׳מ ווו ,רענטרעג־ריצאפש יד טכוזאב רעניווו

 ־בקיטש רעד ןופ טיירפאב ךיז ןוא ,טפול ענייר עשירפ טמעטא

 .טאטש רעד ןופ טפול רעקיד

 רוטאנ יד סאוו ,טגאמראפ טאטש יד טאה ןח ןרעדנוזאב א

 טאטש רעטנעצ רעד סאוו ,טימרעד ןקנאשאב יז טאה ןיילא

 ןסולפפא 2 ןופ טעדליבעג ,לזניא ןא ףיוא יוו ןענופעג דיז טאה

 רעד ןופ ןעמוקעג רעהא ראנ זיא׳ס רעוו ,ךייט־וועראנ םעד ןופ

 רעניילק רעד ןופ תולעפתה ןיא ןלאפעגניירא זיא ,דמערפ

 .טאטש רענייש רעלעניגרא

 יד .אבוק ןייק ןראפעגסיורא ךיא ןיב 1939 ץרעמ ףוס

 יד .םאג ןיא טליפעג ןיוש ךיז טאה גנומיטש־המחלמ־ברע

 שיכעשט ןעמונראפ טיאהעג טלאמעד ןיוש ןבאה תוליח עשיצאנ

 ןקידנעמוקנא םעד ןעזסיוראפ יונעג טנאקעג טאה ןעמ .גארפ

 ־קאער עשימייה יד זיא דנאל ןיא .ןליופ ףיוא םערוטש־המחלמ'

 ןוא דנאלשטייד ןשיצאנ ןטימ ןדנובעג שיטילאפ ןעוועג עיצ

 עילאווכ עטיירב א .קיטילאפ־ןדיי רעייז טעוועפלאמעגכאנ

 .ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי ןסאגראפ טאה ןעמארגאפ ןופ

 ןוא ייצילאפ רעד ןופ גנוקילייטאבטימ רעוויטקא רעד ייב

 קנעב־אטעג ןראוועג טריפעגנייא ןענעז סע .רעטילימ םאד

 ־טריוו ןפראש א טקיטומרעד טאה ןעמ .ןטעטיסרעוויגוא יד ןיא
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 קישטמארבא עשוהי

 *רעוודנאה ןוא םירחוס עשידיי יד יבגל טאקיאב ןכעלטפאש

 ךאנ ףיוא טכירעג ךיז טאה גנורעקלעפאב עשידיי יד .רעק
 .תושיגנ ןוא ןעגנוצענערגאב ערעווש רעמ

 עשיליופ סאד ןכלעוו ןיא ,בצמ ןשיגארט םעד ץארט
 ברע ,טאטש רעזדנוא םכותב ץא ,ןענופעג ריז טאה םוטנדיי
 טשינ רעעזצראווש ןטסערג םעד וליפא טאה — גירק םעד
 עטלייצעג ןיא יוו רעמ טשינ זא ׳קנאדעג ןפיוא ןעמוק טנאקעג
 ןטסערג םוצ ןוא ,לצראוו ןטימ ןסירעגסיוא ןרעוו טעוו םישדח
 ;קסוטלופ ןיא בושי רעשידיי רעד ,טעטכינראפ שיזיפ לייט

 ןיא ןסקאוועג ןוא טילבעג טאה ,קסוטלופד השודק הליהק יד
 ןוא יוב .טייקשידיי ןוא ץראה ליפ יוזא טימ םויק ריא ןופ ךשמ
 .ייטראפ ןוא ךוב ,ןבערטש־ךיוה ןוא תודיסח־סיורג ,רחסמ

 .שטנעמ ןוא דיי ןופ הלואג דאנ קוקסיוא ןוא לאידיא

 ןוא ןבעל םעד טימ ץלאטש ןייז ןגעמ ,םישרוי יד ,רימ
 ןא ןפאש ןעז ןפראד רימ .ןדיי רעקסוטלופ יד ןופ ןבערטש
 רעד ןייז טעוו םאד ןוא ,ןבעל ןשידיי ןיא תוכז םענעגייא
 רעשידיי רענייש ןוא רעניילק רעזדנוא ראפ ןורכז רעטסנעש

 .קסוטלופ טאטש

 עטירבא ףראד ןיימ
 1913 ןיא .קסוטלופ ןיא ,1911 ראי ןיא ןריובעג ןיב דיא

 'פיוא עקירעמא ןיא רעדורב א ץפ ןעמוקאב רעטאפ ןיימ טאה

 2 טאהעג טלאמעד ןיוש טאה עבאב ןיימ .ןריפאפ־סגנורעדאפ

 םיא טעוו יז ,טראפשעגנייא ךיז יז טאה ,עקירעמא ןיא ןיז
 ךאנ ליוו יז .ןיידא דנאל םענעפיירט ןיא ןראפ ןזאל טשינ
 רעטאפ ןיימ ."שידק" ריא ךאנ ןגאז לאז טאוו ,ןוז א ןבאה

 .ןראפעג טשינ ןוא ןאטעג בילוצ ריא טאה
 רעטאפ ןיימ .המחלמ יד ןכארבעגסיוא טאה 1914 ראי ןיא
 טאה רע .יימרא רעשיסור רעד ןיא ןראוועג טריזיליבאמ זיא
 דיז דעווש ,רעדניק עניילק 2 טימ רעטומ ןיימ טזאלעגרעביא
 1917 ןיא .רעדניק יד טימ דיז ןזייפשאב ףיוא טגאלפעג

 ידכ ,עטירבא ,ףראד ןקיייברעד ןיא ךיז ןגיוצעגרעבירא
 ןופ עקימאטשפא ןא ץילא .ןייז סנרפמ ןענאק ךיז רעטכייל
 טגעלפ .םירעיופ עטנאקאב ליפ טאהעג יז טאה ,ףראד ןקיזאד
 ,רעטופ ןגאלשסיוא טיגעלפ יז ןכלעיו ןופ ,דלימ ןפיוקפיוא יז

 ערעדנא ןוא רעייא טימ ןעלדנאהוצ ךיוא טגעלפ יז .זעק ןכאמ
 רעד ןיא ןפלעה דניק םלא ריא געלפ דיא .ןטקודארפ־רארגא

 א ייב רעקלא וגנע ןא ןעגנודעג ןבאה רימ .טעברא רעקיזאד
 .טלעגדדריד ךס ןייק ןלאצ וצ טשינ ידכ ,עילימאפ רעשייוג

 .רעפרעד ענעדישראפ רעביא ןזאלסיורא ךיז טגעלפ עמאמ ןיימ

 ןקיראי 6 םעד ,רימ .עיוג רעד ייב טזאלעגרעביא יז טאה זדנוא
 ענהפירט ערעייז ןופ ןייז וצ םעוט טשינ טגאזעגנא ,רוחב

 םעד ןופ רעדורב העגנוי ןיימ ןטיהוצפא ךיוא יוו ,םילכאמ
 .ןסעגעג העג סע טלאוו רעכלעוו ,תופרט ןקיזאד

 ןעוועג ףראד ןיא דיז ןעיצרעבירא סאד זיא רימ ראפ
 טאטש ןיא .הכוז זיא דניק שידיי א ןטלעז םאוו ,קילג סיורג א
 דיז טאה אד .ףיוה ןגנע ןא וצ טצענערגאב ןעוועג דיא ןיב
 ,רעדלעפ טימ ,טלעוו עטצענערגאבמוא עיינ א טנפעעג רימ ראפ

 טימ ;ןרילאק עלא ןופ ןעמולב טימ טייזראפ סעקנאל ,רעדלעוו
 דלאב .ןעזעג טשינ טאטש ןיא טלאוו ךיא סאוו ,םייח־ילעב
 ןבלעז ןיא ,(ץז םעטסאבעלאב רעד) ץעגייש רעד רימ טאה
 ־עגנא ןעוועג זיא סאוו ,טנוה םוצ טריפעגוצ ,ךיא סאוו רעטלע
 ןא ןיב דיא זא ,סנכייצ םיא ןבעגעג ,טייק רעד ףיוא ןדנוב
 טשינ רעמ רימ ףיוא רע ףראד האלהו םויהמ זא ;רענעגייא
 *איצידארט רעד ןופ .דניירפ עטוג ןרעוו ןפראד רימ ץא ןליב

 סנטסרעמ טריטסיזקע םאוו ,טנוה א ראפ ארומ רעשידיי רעלענ
 .ןטילעג טשינ אד דיא באה הניק ןשידיי ןשיטאטש םייב

 ־רעמוז יד ןעז וצ טייוו ןליימ ןראפסיורא טפא געלפ ךיא
 ןעיצ דיז ןגעלפ רעדלעפ עשירעיופ יד הלעפ ןיא ןטעברא

 ןוא ןעייז םייב ןייגכאנ געלפ ךיא .בוטש ןופ ליימ עכעלטע
 ןגיילנא ןוא סעקגאל יד ןעיסאק ןעמ טגעלפ רעמוז ףוס .ןדיינש
 באה׳כ .ייה ןטנקורטעגסיוא ןמימ רענעגעוו עטסאיבאראד
 ןטימ ןגאוו ץיפש עמאס ןפיוא ןגיל וצ ןגינעגראפ םעד טאהעג
 *דלעפ ןעמענעגנא טימ טקעמשעג טאה סאוו ,ייה ןטגיילעגנא

 .ןראפ דאנרעדזא טייוו ןליימ ןוא חיר
 ן ןגינעגראפ םעד טא ןופ דניק שיטאטש א טסייוו םאוו
 ־טפאשנדייל א האוועג ףראד ןיא ןבעל ןבילוצ עקאט ןיב דיא

 .רעבאהביל־רוטאנ רעכעל

 .טפול רעיירפ רעד ףדא טבעלעג יוזא ךיא באה ראי ימוצ

 ןיב ךיא ץא טעברא רעד ןיא טגאיראפ ןעוועג זיא עמאמ יד
 ןיא ןייג ןוא ןענרעל ןופ ןעוועג רוטפ .לגייפ רעיירפ א ןעוועג
 יד .לוש־ספראד יד טכוזאב זיולב םישדח עכעלטע ."רדח"
 ןיא טנרעלעג טשינ ךיא באה שמוח ןופ עטפישעג עטשרע
 קיטנאמ ןדעי טגעלפ רעכלעוו ,חלג ןשיפראד םייב ראנ ,רדח
 עטשרע םאד .טנעמאטסעט ןטלא ןגעוו ןדער קיטשרענאד ןוא
 רימ ןבאה ,עיצקעל רעד ייב ןבילבעג ןיב דיא ןעיו ׳לאמ
 ףיוא טציז דיי א זא ,חלג ןראפ טרסמראפ םיצקש יד ךיילג
 דיוא זא ,טרעפטנעעג ייז חלג רעד טאה .עיצקעל רעזדנוא
 דאנ טלאמעד) עיצקעל רעקיזאד רעד ייב ןייזייב ןאק דיי א

 .(ןטייצ ערעדנא ןעוועג

 הלעפ ןפיוא ,טגאזעג יוו ,טכארבראפ ךיא באה סנטסרעמ
 ייז טכארבעג ׳ןבדט יד וצ ןכארקעג ,טנוה ןטימ ןפאלעגמורא

 •טנעה יד ןופ ןקיפ ארומ םוש ןא ןגעלפ ייז ;רענרעק

 רעטאפ ןיימ זיא טקידנעעג ךיז טאה המחלמ יד יוו ךיילג
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 טכארבראפ טייהדניק ןיימ באה דיא ווו לטעטש ןיימ

 טימ .רעלעפ ןשיזיפ א ןא ׳ץנאג ;טגארפ ןופ ןעמוקעגקירוצ
 ־עסאפ ןוא טסופ ראי 2 עניימ טקידנעעג ךיז ןבאה ןעמוק ןייז
 זדנוא ייב .הריד רעשידיי א ןיא ןגתצעגרעביא ךיז ךיילג .ןעוו
 עבעלטע ןיוש .םעילימאפ עשידיי 18 טניווועג ןבאה.ףראד ןיא
 ,טפאשטריוודנאל תפ זיתולייט ייז ןבאה טבעלעג .תורוד

 טימ טלדנאהעגוצ ךיוא ןבאה ייז .רעדלעפ ענעגייא טאהעג
 רעדעס ןעגנידפא ייז ןגעלפ רעמוז .האובת ,ךעלבלעק ןפיוקפיוא
 עלעגעוו תא דרעפ ןגייא ןא טימ ןריפרעדנאנופ םביוא םאד ןוא
 ףיוא טעבראעג רעווש ןבאה ייז .ךעלטעטש עטנעאנ יד ןיא
 ,טנווא ןיא טעפש זיב ירפ ראפ תפ טעבראעג .ןבעל א ןכאמ וצ

 טפראדעג רעמוז .בוט־םוי ןוא תבש וליפא ןעוועג יירפ טשינ
 ־רעטנתו יד ןיא ,ןיירא דלעפ ןיא תומהב יד ןביירטסיורא

 טבעלעג .םייח ילעב יד םודא ןייגמורא טפראדעג םישדח
 לקיטש א ןא ןייגאב ךיז ןעמ טגעלפ ךאוו עצנאג א .םערא
 ךיז ןעמ טאה ,תבש רעקילייה רעד ןעמוקעג זיא׳ס זא .שיילפ
 גנול א טפתקעג ;"טנעה יד ןעמונעגרעדנאנופ" טשינ ךיוא
 שובלמ א .לפעק א ,ךעלסיפ ענרעבלעק ראפ א ,רעבעל ןוא
 עטאל א טיגיילעג טאה׳מ .ןכאמ טזאלעג ןטלעז ךיז ןעמ טאה
 .טנאקעג טאה׳מ טייוו יוו ןעמוקעגרעביא ןוא עטאל א ףיוא

 ןעוועג זיא לבעמ ןוא םילכ :יוו גנוטאטשסיוא־בוטש יד ריוא
 עכעלטע ןופ ןענאטשאב זיא לבעמ עצנאג סאד .םערא גונעג
 ־רעירפ רעייז ןריולראפ טאהעג ןיוש ןבאה םאוו ,ןטעב עטלא
 בלאה רעדא ענעכארבעצ טימ ןלוטש עכעלטע !רילאק ןקיד
 ןריט ענעסירעגסיורא טימ קנאש א ;ןקעדוצ ענעלאפעגגייא
 ןעבעז ,ךעלטנגייא ,םישובלמ א ראפ טאוו — ,ןסאתואז ןא

 ז ןעגנעהוצניירא טראד ןעוועג ללכב
 *עוואד יוו רעמ .ןענאטשעגפא ,טושפ ןעוועג ןענעז ןדיי יד

 ¬חמ תא םירודיס יוו רעמ ןוא טנאקעג טשינ רענייק טאה ןענ

 ךיוא לייט א ייב — רופכ־םוי תא הבשה־שאר ףיוא םירוז
 .טגאמראפ טשינ ןבוטש יד טא ןיא ןעמ טאה — םישמוח

 יד תפ ןדיי ןעמוקפיונוצ דיז ןגעלפ םיבוט־םוי ןוא םיתבש
 ןבלעז םייב קידנעטש) ןינמ א ןכאמ תא רעפרעד עקימורא

 ,הליפת־לעב א ןעגניד ןעמ טגעלפ םיארונ םימי ףתא .(דיי

 ־עג א ןגארטעגוצ טאה ףראד ןיא םיתב־ילעב יד תפ רעדעי
 ןא ןפיוק םייב ןעוועג זיא עבלעז םאד .ראפרעד עמוס עסיתו
 .תוצמ ויז ראפ ןקאבעג רעדעי טאה חספ .תוכוס ףיוא גורתא

 עקירעיורט א טצירקעגנייא ךיז טאה ןורכז ןיימ ןיא ףיט
 ־מוא םנליופ ןופ ןעניגאב ןיא שינעעשעג עשיטימעסיטנא

 :טייקיגנעהפא

 ףראד רעזדנוא טרישראמעגכרודא טאה 1918 ראי ןיא
 גנוריפנא רעד רעטנוא יימרא רעשיליופ רעד תפ גנולייטפא ןא
 ,רעלאה ףעזאי לארענעג ןשיטימעסיטינא ןטסווואב םעד ןופ

 ייז ןגעלפ ודיי יד) "סעקישטרעלאה" ןפורעג טאה׳מ עכלעוו
 ,דיי םענעסקאוורעד ןדעי ןבאה ייז .(סעקישטרעלאכ ןפור

 דראב יד ןריושעגפא — סאג ןיא טנגעגאב ןבאה ייז ןכלעוו
 ךס א .(ןרעלטיה ראפ טנאקעג הכאלמ יד דאנ ןבאה ייז)
 טימ ןדנובראפ — השוב ראפ — טאהעג ןדיי יד ןבאה ןכאוו
 טנאקעג טאה רעדמערפ א ;םעבמאג ערעייז ךעלכיט עסייוו
 טא .גאטייווךייצ ןופ ךעבענ ןדייל ןדיי עקיזאד יד זא ,ןעניימ
 יירפ רעייז ןביוהעגנא דיז טאה "םיבוט םישעמ" עכלעזא טימ

 21 טימ ייז ןבאה םישעמ עבלעז יד טימ ןוא ןבעל קידהכולמ

 .טפאשהכולמ רעייז טקידנעראפ רעטעפש ראי

 ןעוועג ןענעז םירעיופ יד טימ ףראד ןיא ןעגנויצאב יד
 ענאבמא רעד ןופ טצעהעג טשינ טאה חלגי רעד .עכעלדניירפ
 ךיז טאה׳מ זא ,ןסירגאב קטייזנגעק ךיז טגעלפ ןעמ .ןדיי ןגעק
 ןגעלפ ,ףראד ןיא רעבלעוועג עשידיי ייווצ יד ןיא .טנגעגאב
 ,םירעיופ רעקילדנעצ ןעמוקפיונוצ געטי־ןכאוו יד ןיא ךיז

 ענעדישראפ ךיז ןשיווצ ןדערמורא ,גנאל ןעהעש ןציזרעביא
 גנוטייצ א טרינאבא טאה םאוו ,רעיופ רעד .םינינע עשיפראד

 ןייז ריבסמ םע ,םעיינ עשיטילאפ עקיפיול יד ןדערמורא טגעלפ
 בוטש עלופ א ןרעכיירנא בגא ןגיעלפ םאוו ,עקימורא יד ראפ
 *רעד טנאקעג טאה׳מ זא ,קאבאט־עקראכאמ ןקיליב םעד טימ

 •העת טקיטש

 ןיא ןעוו .ראי ןטס1937 זיב טבעלעג סע ךיז טאה יוזא
 ,עילאווכ עשיטימעסיטנא עטיירב א ןסאגעצ ךיז טאה דנאל

 ןבאה סע ווו ׳ףראד רעזדנוא ןטימעגסיוא טשינ ךתא יז טאה
 ,וצרעד באגוצ א יוו .תוחפשמ עשידיי קילדנעצ 2 ייב טניווועג

 רעגנוי א ראנימעס ןשיחלג רעקצאלפ תפ ןעמוקעגפארא זיא
 ענייז ןצעה ןבתהעגנא ךיילג טאה רעכלעוו ,קעדנע ןא ,חלג
 דנאל עצנאג םאד ?ריא טגייווש םאוו ,שטייטס" :עקיביילג
 קיור אד טזאל ריא ןוא ,ןדיי יד ןגעק ןביוהעגפיוא ךיז טאה

 ׳ך ןדיי ענעגייא ערעייא ןבעל

 ןקאה ןבתהעגנא טאהמ ,טחעיודעג טשינ גנאל טאה׳ס
 א ןראוועג זיא טפול יד ןוא ןעגנוניווו עשידיי יד ןיא ןביוש
 .ףראד ןיא יירעקעב א טאהעג ןבאה ןרעטלע עניימ .עטמסראפ

 ־ניירא טשינ ןוא טאקיאב ןקידנעטשלופ א טכאמעג ןעמ טאה
 ןייז וצ רבוע טגאוועג דעוו טאה .ןפיוק םיתג ןייק טזאלעג
 ןפראוואב םיא ןעמ טאה תזא ,טפיוקעג אי ןוא טאקיאב ןפתא
 רעשידיי" :ןגירשעגכאנ ןוא עטאלב טימ ןוא רענייטש טימ
 ןיימ ןעוו .טייצ עגנאל א ןטלאהעגנא סע טאה תזא !"קעשאמ
 ןרעטלע ןראפ ןגאלקאב ךיז ןעגנאגעג זיא ,םולשה הילע ׳רעטומ
 ,ןטסינומאק עלא טנעז ריא" :טרעפטנעעג ריא רע טאה ,חלג
 ךיז טאה יוזא טא ."ןבאה טשינ ףראד ןיא ,אד ךייא ףראד ןעמ

 .המחלמ טלעוו רעט־2 רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב ןגתצעג סע
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 קישטמאובא עשוהי

 רקא ףראד רעזדנוא זיא גירק ןופ געט עטשרע יד ןיא
 סורא רעפרעד יד ןופ ןדיי יד .ןשטייד יד ךרוד ןראוועג טריפ
 ייז טזאלעג ,1939 ןיא טגאיעגסיורא טשינ ייז ןבאה קסוטלופ
 טריטראפסנארט ייז ןענעז ןאד .1940 ראי ףוס זיב ןעניווו
 ,1941 ראי ןזיב טבעלעג ןוא ןאשזור ןבעל ףראד א ןיא ןראוועג

 ןיא — רעפרעד יד ןופ ןדיי עלא ןבירטעגפיונוצ ףוסל ןוא
 ןראוועג טריטראפסנארטעגפא ןענעז ןדיי עלא .אטעג רעוואקאמ

 .םישטנעיוושא ןוא עקנילבערט ןופ ןרעגאל־טיוט יד ןיא

 רעדורב א רעניימ ןבילבעג ןבעל זיא ןדיי רעטירבא יד ןופ
 ,(רעגאל רעמישטנעיוושא טבעלעגרעביא ;עדאנאק ןיא טגייה)
 טאה ,(עדאנאק ןיא טניווו) עקווארפ ןרהא — רעטייווצ א
 ןקיייברעד םענופ םענייא ךאנ טימ ןעמאזוצ טבעלעגרעביא
 רעביא !דלאוו ןיא רעקנוב ןטיובעגסיוא ןא ןיא — עקלוו ףראד
 ךיז רע טגעלפ טנווא ןדעי .ןטלאהאב טראד ןגעלעג ראי 2*/2
 ־עג ןעמוקאב ,סעטאכ עשיפראד ענעדישראפ ןיא ןפאכניירא
 ןעוועג זיא םאוו ,תונכס עסיורג יד ץארט ,ןטקודארפ עסיוו
 .טגאזעגפא טשינ ףליה יד םיא ןעמ טאה ,ןדנובראפ טימרעד

 זקיזאד םעד ןבעלוצרעביא חוכב ןעוועג רע זיא םעד קנאד א
 .לארשי ןיא טבעל ,אגידוואל ,רעטייווצ רעד .םונהיג

 ,בושי רעשיפראד רעניילק א ןעמוקעגמוא זיא יוזא טא

 .תורוד עכעלטע ןיוש טריטסיזקע טאה םאוו

 ןעמוקעגמוא דיוא ןעגעז ןדיי רעטירבא יד טימ ןעמאזוצ
 ,טנאסערעטניא) רעפרעד עקימורא יד הפ תוחפשמ עשידיי ךס א

 רעפרעד עטנאמרעד ןטנוא יד ןופ ןעמענ עשיפארגאעג יד םאוו
 טשיג ןוא טקעלאיד ןשיליופ־שידיי ןטיול ןפורעג ןדיי ןבאה

 .(ךארפש רעשיליופ רעד ןיא ןסייהעג ןבאה רעפרעד יד יוו

 ןיא (תושפנ 16) סעילימאפ 2 :ןעמוקעגמוא ןענעז סע
 ןיא .טאפ 1 ;קעדורג ףראד ןיא .טאפ 2 :עוואקלוצ ףראד
 .טאפ 10 ;סאלאגלעיוו ףראד ןיא .טאפ 1 ;קיצשנאר ףראד

 .עקלווו ףראד ןיא .טאפ 10 !עוואלאקאס ףראד ןיא

 .םמד תא םוקני םשהו ךורב םרכז יהי

 עילימאמ א
 ןא ,זיא ,טאטש ןיא סעילימאפ עטסלדייא יד ץפ ענייא
 'םעשפ ריאמ .ץעינעלעשטסעשפ עילימאפ יד ןעוועג ,קפס םוש

 ןעוועג זיא ,רעקעב ריאמ םלא טאטש ןיא טנאקאב ,ץעינעלעשט
 רעסיורג א ץא חרוא סינכמ א ,תוירבל חונ א ,דיי רעשידיסח א
 טראד ךיז ןבאה ,בוטש רעשינדמל רעדעי ןיא יוו .הקדצ־לעב
 ׳ם״ש :יוו םירפס רעטרעדנוה טיימ קנעש עלופ 2 ןענופעג
 'ירבע ןיא םירפס ץא םירפס עשידיסח ,םירפס־שורד ,םיקסופ
 :ןענופעג ךיז ןבאה ,שטייט־ירבע ןיא םירפס יד ןשיווצ .שטייט

 הניאצ" יד ,("רהוז" ןופ גנוטעבראאב א) "יבצ תלחנ" רעד
 ןוא ןעגגורעדליש־םונהיג ענייז טיט "רשיה בק" רעד ,"הניארו

 ןעמוק ןכאנ ,באה ךיא עכלעוו ,םידיסח ןופ ,םייבר ןופ תוישעמ
 ־עג טאה עילימאפ עקיזאד יד .טנעיילעג קידנעטש ,רדח ןופ
 האפעג ןיב ךיא ןעוו ,1955 ןיא .4 עקסראילטאק ףיוא טניווו

 סובאטיוא םעד ןופ ךיילג ךיא ןיב יוזא ,לטעטש בורח ןיימ ועז
 ראפ טאה עילימאפ .ד .א יד ווו ,זיוה ןבורח םעד וצ ןעמוקעגוצ
 ייב ךיא באה בגא) .טסענ ריא אד טאהעג האי רעקילדנעצ
 ,ראי 6 עצנאג טכארבראפ החפשמ רעקיצראה רעקיזאד רעד

 יד טאהעג טשינ ךיא טלאוו ,ףליה רעלעירעטאמ רעייז ןא
 ןבילבעג זיא זיוה ןצנאג םעד ןופ .(ןעגרעל וצ ךיז טייקכעלגעמ
 ןכעלב א ךאנ טגנעה קילעפוצ םאוו ,טנאוו עבלאה א זיולב

 .םאג רעד ץפ ןעמאנ ןטימ לדליש

 יד ןוא תולעמ עקיטסייג יד ןביירשאב וצ יאדכ זיא׳ס
 רעקעב דיאמ ןעוו .עילימאפ רעקיזאד רעד ןופ תובוט תודימ
 ןייז ןופ גנויצאב יד זיא ,טאהעג הנותח לאמ ןטייווצ םוצ טאה
 יוו עבלעז יד ןעוועג — רעדניק סנאמ ריא וצ יורפ רעטייווצ
 רעמ טאהעג טשינ ןבאה ייז שטאכ .רעדגיק ענעגייא עריא וצ
 רעטייוו א רעייז) רימ ראפ ןענופעג ךאנ ךיז טאה ,ןרעמיצ 2 יוו

 טייצ עצנאג יד ךרוד .ןפאלש םוצ ווו ,טרא ןא ךיוא (בורק
 רעדניק יד ןשיווצ ןעיירעגירק ןייק ןעמוקעגראפ טשינ זיא
 ׳העטלע יד ראפ ץרא־ךרד רעקידלאוועג א .ןרעטלע עדייב ןופ
 םוצ וליפא גנויצאב יד .ןבעל עילימאפ שילידיא ןטלעז א
 טזאלעג .עשיטארקאמעד טסכעה א ןעוועג זיא לדיימ־טסניד
 עכיוה רעדא ןלעפאב ןא ,םייה רעד ןיא ךיז ייב יוו ןליפ יז

 .טעבראעג ייז ייב יז טאה האי עגנאל .דייר

 בוטש רעד ןיא ןענעז ייז יוזא יוו ׳םיבוט־םוי ןוא םיתבש יד
 עלעיצעפס יד !ןסעגראפ וצ דעווש זיא ׳ןראוועג טעווארפעג
 טשינ טאה תבש .תורימז ענייש יד טימ םילכאמ עקידתבש
 שיט דעד טאה םיא ןא ;שיט םייב חרוא ןא ולעפ טראטעג
 ןיא טבעל ןעמ זא ,טליפעג טאה׳מ .טמותיראפ יוו ןעזעגסיוא
 עקידעכאוו 6 יד ןופ ןאטעגסדא ,תוינחור זיולב ןופ טלעוו א

 .געט עקידתוימשג
 ןעמוק ןגעלפ ,ןענעוואד ןראפ ,ירפ רעד ןיא תבש ןדעי
 ןגאז טייהנגעלעג רעד ייב .ייט ןעקנירט םידיסח רעקילדנעצ
 לכ ןלייצרעד ןוא ,םייבר ןופ תורות עוואקעשט ענעדישראפ
 טציירעג ןבאה סאוו ,םיקידצ ןופ םיתפומ ןוא תוישעמ ינימ

 .רעדנץו עסיורג יד טא ןופ עיזאטנאפ ןיימ קראטש

 11 ןופ ןענאטשאב זיא עכלעוו ,עילימאפ רעד טא ןופ

 .(ביבא־לת ןיא טניווו) רענייא זיולב ןבילבעג זיא ,תושפנ
 קסוטלופ טאה ןעמייה עכלעזא ןוא סריאמ עכלעזא טא

 .ד״יהו ,הכרבל םנורכז .ךס א טגאמראפ
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 קענאשזאבא לאיחי

 תוחפשמ־רעכאמלטיה
 תונורצז ןוא ןפיט

 השוריב ךאפ א
 טלא רזא זיא יירעכאמלטיה ךאפ םאד זא ,ןגאז ןאק׳מ

 ריוא זיא׳ס .קסוטלופ ןיא בושיי רעשידיי רעד יוו ןעוועג

 ןרעטלע ןופ השוריב ןייגרעביא טגעלפ םאוו ךאפ א ןעוועג

 טאה ןכאפ ערעדנא עלא ןשיווצ .רעטייוו דאנ ןוא רעדניק וצ

 קידתובישח רעדנוזאב א ןעמונראפ יירעבאמלטיה דאפ סאד

 ד אפ שידיי שיפיצעפס א ןעוועג זיא׳ס סאוו ,ראפרעד טרא

 א ראפ .(ג״דא יירעדימשדלאג ׳יירעכאמרעגייז ,לשמל ,יוו)

 .םימעט המבו המכמ ןעוועג טשינ דאפ ץיק סאד זיא דיי־טשינ

 ־פעשאב טשינ רעבייק טימרעד דיז טאה ,דיי א יוו רעסיוא ןוא

 ,טאה ,זיוה שיתבה־לעב םורפ א ןופ לגניי שידיי א ןעוו .טקיט

 "הבישי רעדא רדח ענייז ןצעזראפ טנאקעג טשינ ,לשמל

 יירעכאמלטיה םיא זיא ,ךאפ א ןענרעל טלאוועג ןוא םידומיל

 ייברעד טאה׳מ ןוא תוכאלמ עטסמעווקאב יד ןופ עבייא ןעוועג

 עקידובכב סלגניי םעד ןעוועג "שייבמ" קראטש וצ טשינ

 'לטיה תוחפשמ .(."לשמל ,ראנדעב א ,רעטסוש א יוו) החפשמ

 ץנאג ךאפ םעד ייב ןגעלפ ךעלטעטש עניילק יד ןיא רעכאמ

 ,עילימאפ א ןזייפשאב ןענעק וצ ידכ .ןרעגנוהוצ "ךעלשידיי"

 ."דאוו רעד ןיא געט ראפ א ךאנ ןבאה טפראדעג.ןעמ טאה

 טימ טיינעג ךאנ ןעמ טאה ןעלטיה ןעוו ,ןטייצ "ענעי" ןיא

 זיא ,(ןענישאמ־יינ ןעוועג ןיוש ןענעז רעטעפש) "טנאה" רעד

 שממ ןעוועג — הנוק ןשידיי םעד ףיוא ןזאלראפ וצ זיולב דיז

 אצוי רבד א ןעוועג זיא לטיה יינ א ןפיוק .עפארטסאטאק א

 ןייא לטיה יינ א ןפיוק דיי א טגעלפ בור יפ לע .ליגרה ןמ

 ראפרעד .בוט־םוי א ףיוא :ראי 2 ןיא רעדא ראי ןיא לאמ

 ןופ ייס ,טאטש ןופ ייס ,גנורעקלעפאב עכעלטסירק יד טאה

 עקידקיטסניד יד ןיא ןתוינק ערעייז טימ םודא רעפרעד יד

 טרעגנירגראפ לסיב ראפש א — געט־קראמ עקידקיטיירפ ןוא

 ןבאה סאוו ׳תוחפשמ־רעכאמלטיה עשידיי 13 יד ןופ בצמ םעד

 אד עלא ןלעוו עכלעוו ןוא טאטש ןצנאג ןרעביא טבעלעג

 .ןרעוו טנכערעגסיוא טשינ

 ןאמפיש ןושרג ׳ר
 זיא עטשרע יד ןופ קנעדעג ךיא סאוו רעכאמלטיה יד ןופ

 ןפורעג םיא טאה טאטש יוו רעדא ,ןאמפיש ןושרג ׳ר ןעוועג

 עקפוק א ןעוועג זיא עלעקשאש בירו ןייז .רעכאמלטיה ןושרג

 בילוצ יא טאטש ןיא רעלופאפ רעייז ןעוועג ןוא ןירעכאמ

 ,רעבייוו רעקסוטלופ ראפ ןכאמ טגעלפ יז םאוו ,סעקפוק עריא

 .החפשמ רענעלאפעג א ןפלעה וצ ץראה טוג ריא בילוצ יא

 םישעמ ןוא תווצמ ןופ יורפ א םלא טמיראב ןעוועג זיא יז

 .םיבוט

 א טימ חקיפ א דיי א ןעוועג זיא רעכאמלטיה ןושרג

 ןעוועג זיא רע .ןבעל ןראפ קילב ןוא שוח ןכעלטפאשלעזעג

 "הרבה" רעד ןופ יאבג — ןראי עגנאל ןוא דיסח רעקסירט א

 עגולק ענייז ראפ טאטש ןיא טבילאב קראטש ןעוועג ."אשידק

 טאהעג ׳הקדצ־לעב א ןעוועג .ןדעי וצ טייקנזאלעגוצ ןוא תוצע

 .םענייא ןדעי ראפ ריט ןייז ןעוועג זיא ןפא ןוא ץראה ןפא ןא

 קעגאשזאבא לווייפ ׳ר
 רעכעלרע רעקידובכב א ןעוועג זיא ,לווייפ ׳ר ,עדייז ןיימ

 טגעלפ םיארונ־םימי יד ןיא .טאטש ןיא ןעזעגבא רעייז ןוא דיי

 :בגא)י לוש רעשיטאטש רעד ןיא "דומע" ןראפ ןענוואד רע

 ןוא טליקעגוצ רופכ־םוי םוא ןענוואד א דאנ ךיז רע טאה

 טאהעג טאה רעכאמלטיה רעד לווייפ .(ןבראטשעג ןופרעד

 םענופ םאנסרא ןטימ ,ןיז ענייז עלא ןוא החפשמ עסיורג א

 ןבאה ןיז יד ןופ יירד .סרעכאמלטיה ןעוועג ןענעז ,ןטסגגיי

 קסלעשאנ ,וואקשיוו :יוו ךעלטעטש עקימורא יד ןיא טניווועג

 ןאק דיא .קסוטלופ ןיא — עקירביא יד ,ץלעישאנסארק ןוא

 ־ליז רענייש רעד טימ ןעזסיוא ןשילאכראירטאפ סנדייז ןיימ

 ךיז טנאמרעד םע .ןסעגראפ טשינ לאמנייק דראב רענרעב

 ־ארפעג ןענעז ייז יוו טכענ־רדס עקידחספ יד קידנעטש דימ

 דביק ןיילק א ואד דאנ ןיב דיא) ןדייז ןיימ ייב ןראוועג טעוו

 ןוא ןטסנעש םעד ןופ טיירגעג ןעוועג זיא שיט א .(ןעוועג
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 קענאשזאבא לאיחי

 ןיז עטארייהראפ ;החפשמ עסיורג יד — שיט םודא ,ןטסעב

 א ןיא ןא ןביוא — עדייז רעד ,ךעלקינייא ןוא ןרמש טימ

 טייקנייר יד ׳םינפ ןייז ןופ פארא טנייש תוכלמ א ,לטיק ןסייוו

 ~פא םענופ גנומיטש עכעלרעייפ יד ןוא בוט־םוי םענופ םודא

 עקידנעקנאלב יד ןיא ןידו םענעסאגעגנא ןטימ רדס םעד ןטכיר

 רעבלאה דאנ זיב ןגיוצעג ךיז טאה ץלא סאד ןוא ,תוסוכ

 !ןסעגראפ וצ ךעלגעממוא זיא םאוו ,דליב א - טכאנ

 קענאשזאבא לבייל
 לווייפ ןופ ןוז רעטצלע רעד ,רעטאפ ןיימ ןעוועג זיא סאד

 ־סיורא .םענייא ןדעי ייב טבילאב ןוא ךעלרע .רעכאמלטיה

 םיא ןבאה עכלעוו ,עלא יד ייב ,ליפענ ןטוג ןוא דובכ ןפורעג

 ןראוועג ראי 37 ןופ רעטלע ןיא ןבעל ןייז זיא רעדייל .טנעקעג

 *נארק א ןופ ןבראטשעג רע זיא 1920 ראי ןיא .ןסירעגרעביא

 ־ראפ" וצ ןזיוואב גנאל טשינ רעבירעד טאה רעטאפ ןיימ .טייק

 ןעוו ...גנורעקלעפאב רעקסוטלופ רעד ןעלטיה טימ "ןגראז

 הנמלא ןא ןבילבעג רעטומ עגנוי ןיימ זיא ןבראטשעג זיא רע

 *טרעדנא טימ זיא ,רעטומ ןיימ ,יז ךיוא .רעדניק עניילק 4 טימ

 .הכרבל םנורכז .ןבראטשעג רעטעפש ראי ןבלאה

 לבמיצ עיש
 .דיסח רעקסירט א ׳דיי רעקידובכב רעכעלרע ןא ןעוועג

 רע .ןדיי רעקסוטלופ יד ייב טבילאב קראטש ןעוועג זיא רע

 ־לטיה יד ןשדוצ םולש ףדור א םלא טנאקאב ןעוועג זיא

 סע עכלעוו א ייז ןשיווצ ןכארבעגסיוא טאה סע ןעוו ,םרעכאמ

 ערעייז ןופ ךס א ןזעל וצ ןענאטשראפ טאה רע .תקולחמ זיא

 טבעלעג טאה רע .וצרעד ןאטעג ליפ טאה ןוא ןעמעלבארפ

 טאה ,רעכאמלטיה א ךיוא ,ןוז א רענייז .ןדיישאב רעייז

 .עלדאשאגולד ןיא טבעלעג

 קארט למהרבא ןזא אבא דעדירב יד
 ,שטנעמ רעכעלרע ןא .סופ א ףיוא דילאווניא ןא — אבא

 רעווש רעייז ןבעל ץנאג ןייז טאה רעכלעוו ,קינשאפאראה א

 םאוו ,םירעיופ יד .ןבעל שיתבה־לעב א טריפעג .טעוועראהעג

 ענייז ראפ טביולעג קראטש םיא ןבאה ,ןפדק םיא ייב ןגעלפ

 זיא ייז ייב טעטיראילופאפ ענעבראוורעד ןייז .ןעלטיה עטונ

 עלא ןדיימסיוא הנווכב ןגעלפ ייז זא ,ןעגנאגרעד טייוו יוזא

 ערעייז טימ ןענאטשעג ןענעז סאוו ,קראמ ןיא סרעכאמלטיה

 זיא ווו) "יוואלאק שאנ עשזדג" ןעיירש ןגעלפ ייז .ךלעטש"

 ידוצ טאהעג .ןעמאל םעד ייב ראנ ןפדק ייז .(רעמאל רעזדנוא

 ןפלאהעג דיוא ןבאה רעטכעט יד ןוא ,סרעכאמלטיה ךדא ,ןיז

 .ךאפ םעד ייב ןטעברא

 טאה ,גיוא ןא ףיוא דילאווניא ןא ,רעדורב ןייז ,למהרבא

 .החפשמ ןייז ןטלאהסיוא ןענעק וצ ידכ טעוועראהעג דעווש

 ־ארט יד ןטלאהעגרעטנוא טשינ ןיוש ןבאה ןיז ייווצ ענייז

 זיא רענייא ."טנשריעג" טשינ ןיוש ךאפ םעד ןוא עיציד

 ןיא טנרעלעג טאה רעטייווצ רעד ןוא ראילאטס א ןראוועג

 .ראנימעס־רערעל רעקסוטלופ

 קענאשזאבא ףסוי הדוהי
 ־נעדוש רעד ףדא ןעלטיה ץפ טפעשעג א טאהעג טאה רע

 רעקידובכב א ןוא ןאמכאפ רעטוג א ןעוועג .םאג־יקסנאי־אט

 .ןטסירק ייב ייס ,ןדיי ייב ייס רעלופאפ רעייז ןעוועג. .שטנעמ

 ראפ טעבראעג טאה רע .רעטעברא טימ טאטשראוו א טריפעג

 ־אגרא ענעדישראפ יד ראפ ןוא רעטיילימ םעד ראפ ,ןלוש יד

 ענייז רעדניק עקירעירעדנימ יד ךדא .קסוטלופ ןיא םעיצאזינ

 זיא׳ס דו .ןעלטייה יד ןכאמ םייב רעטעברא יד ןפלעהוצ ןגעלפ

 רעייז טריפעג רעכאמלטיה יד ןבאה ןראו־זעג טקרעמאב ןיוש

 טשינ עקאט טאה •ץנעטסיזקע רעייז טימ המחלמ ערעווש א

 ייב — טאה רעטנאמרעדנבדא ר עד יוו ןפארטעג לאמנייא

 ראפ ןדל םעד ןלאצאב וצ טאהעג טשינ — ךקילג״ ענייז עלא

 רעביירש ןטימ ןריסאפ טגעלפ םע יוו ,דאוו־םטעברא רעד

 .טעבראעג םיא ייב טאה רעכלעוו ,תורוש יד ןופ

 ־טוג א ןופ טלאטשעג א ןעוועג זיא ,לרעצ־הרש ,דרפ ןייז

 ־צעפ0 .טנעקעג טוג יז ןבאה רעקסוטלופ יד ,דרפ רעקיצראה

 רעד ןופ ןטכיש עמערא יד ייב ןעוועג טנאקאב יז זיא לעי

 ־יירב א טימ ןפלאהעג טאה יז עכלעוו ,גנורעקלעפאב רעשידיי

 טשינ .טנאקעג טאה יז לפיוו רעמ דאנ לאמ טפא .טנאה רעט

 ,טפעשעג ןופ ןרעוו ןדנווושראפ םעצולפ יז טגעלפ לאמנייא

 זיא םאד .טאטש רעד רעביא ןכוזמורא טפראדעג יז טאה׳מ זא

 עטונ לסיב א .ןפלעה ןקיטפרעדאבטדנ א ןצימע ןפאלעג יז

 ,שטנעמ ןקנארק ןעמערא ןא ראפ שיילפ עלעקיטש א טימ ךדי

 .טפעשעג ןיא ןייטש וצ יוו ןעוועג רעקיטכיוו ,סדא טזייוו ,זיא

 טימ יז .םישעמ עטוג ןוא הקדצ ןופ דרפ א ןעוועג זיא יז

 ערעייז ןוא ,רעדורב א סרעטאפ ןיימ ,ףסוי הדוהי ,ןאמ ריא

 .ד״יה .אטעג רעוועשראוו ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ןיז ייווצ

 יקצעיוושאראטס לוולעוו
 א ןעוועג זיא רע .סעקרוג יד ףיוא טניווועג טאה רע

 *רעדמוא ,ןרעווש רעדנוזאב םעד ןופ לאבמיס רעקידעבעל

 ־לטיה רעד ןענופעג דיז טאה םע ןבלעוו ןיא ,בצמ ןכעלגערט

 טגעלפ רע זיב ץאלפ־טעברא ןייז ץפ קידנבייהגא ,רעכאמ

 .געט־קראמ יד ןיא "לעטש" רעד ףדא הרוחס ןייז ןגיילסדא

 א ןעוועג זיא קראמ ןשיטאטש םעד וצ זיב בוטש ןייז ןופ
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 תוחפשמ־רעכאמלטיה

 הרוחס ןייז טזומעג טאה רע ןוא מ״ק א רעביא ןופ עקערטש

 ־לטיה אזא ןעוו ׳ןלאפ ךיוא ןעוועג .סעציילפ יד ףיוא ןפעלש

 וצ קעווא ןוא ןעלטיה טימ ןטסאק א ןעמונעג טאה רעכאמ

 רעדא קסמאז ,םעראספ יוו רעפרעד עקידתונכש יד ןיא סיפ

 לסיב א ןפהקראפ וצ ידב ,מ״ק 6—5 א ןופ ךלהמ א ,עטירבא

 רע טאה לאמנייא טשינ .ץאלפ־ץראמ ןקיטראד א ףיוא ןעלטיה

 ןיא למיה ןעיירפ ןרעטנוא טכאנ עצנאג א ןקיטכענ טזומעג

 ,ץאלפ םעד ןטיה וצ ידכ ׳טטערפ ןוא ןעייגש ,סנגער ,ןטניוו יד

 .ןפאכראפ טשינ םיא לאז רעטייווצ א זא

 ..."תודחא" סאד ןוא ץנעדוקנאק עפדאש יד
 יד ןשיווצ טשרעהעג טאה סאוו ץנערוקנאק עפראש יד

 עטשרע יד .תוביס־דנורג 2 בילוצ ןעוועג זיא ,םרעכאמלטיה

 .עכיילג ןייק ןעוועג טשינ זיא טעטילאווק יד םאוו ,הביס

 ןוא עטוג :אלימב ,רעטעברא עטכעלש ןוא עטוג ןעוועג

 ערענעש טריצירבאפ ןבאה סאווי ׳יד ןבאה .ןעלטיה עטכעלש

 ערעסעב ןוא ערענעש ןעמונעג — ןעלטיה ערעסעב ןוא

 רערעגרע רעד ןופ ןעוועג ןענעז סאוו ,יד ןבאה סאוו .ןזיירפ

 יד ןופ טזאלעגפארא קראטש ןבאה ייז ?ןאטעג ,עיראגעטאק

 ךיז טאה ץנערוקנאק יד .רעמ סאוו ןזייל וצ ידכ ׳ןזיידפ

 זיב — לאמא ןוא געלשעג א וצ זיב — לאמא ,טרעקאלפעצ

 ריז ןבאה רעכאמלטיה 5 רעדא 4 א ןעוו ,םענעצס עשימאק וצ

 רעיופ רעד .דיז וצ םיא קידנפעלש ׳הנוק ןייא ןגעוו ןסירעג

 טאה רע זיב "וינע" םענופ םיורא רעלענש סאוו טלאוועג טאה

 הביס עטייווצ יד ...טפיוקעג טשינ ייז הפ םענייא ןייק ייב

 רעד ןיא געט־קראמ ייווצ יד :עטושפ ץנאג א ןעוועג זיא

 ףיוא ןקעלק טנאקעג טשינ ןפוא םושב ׳טגאזעג יוו ׳ןבאה דאוו

 עלא יד ןוא קנעב יד ןיא תואוולה טכאמעג ןעמ טאה .הסנרפ

 ־סקעוו עטלאצאב טשינ יד ןופ ןענימרעט עטקורעגרעביא לאמ

 ־וקנאק ןעמ טאה ,ונ .ןפלאהעג סאוו־פאנק דיוא ןבאה - ןעל

 ןעלטימ א ראפ םאוו טימ ץא טייטש טלעוו יד סאוו ףיוא טריר

 ,(!ךס א) ןלאפ דהא ןעוועג ןענעז סע .טנאקעג ראנ טאה׳מ

 טאה םאוו ,רעכאמלטיה א ןציטשרעטנוא טגעלפ טאטש יד ןעוו

 .סיפ יד רעטנוא חאב םעד ןרילראפ םייב ןטלאהעג ןהש

 ןא וצ ןעמוק וצ טימאב ךיז ןעמ טאה רעבא ףוס־יווס

 ןלאז עלא זא ,ןעוועג זיא םעטסיס רעד .דיז ןשהוצ תודחא

 ,טלעפעג םיא ווו ןפהק לאז הנוק רעד ץא זיירפ ןייא ןעמענ

 םעד טהל ןלייט עלא דיז ןפראד ןטסנידראפ יד טימ ראנ

 רעדעי :םעטסיס רעטיהוצ א ןעוועג דיוא זיא׳ס .טנעצארפ

 ןוא תופתוש ןיא ןעלטיה לאצ א ןבעגעגניירא טאה רענייא

 ערעדנא דאנ ןוא ,טלייטעצ ךיז ןעמ טאה חוור םעד טימ

 ןשעלוצפא יבא ׳ןדבאוועגנא ןעמ טאה תודחא ןופ ןעמעטסיס

 ...המחלמ־ץנערוקנאק רעד ןופ ןערב םעד

 ".ךאפ ךע לטסירק א ךיזא ןיוש טרעוו יירעכאמלטיה

 עטצעל יד ןיא עדנאגאפארפ ןוא גאלפ עשיטימעסיטנא יד

 ־עגמורא טאה סאוו ,ןראי המחלמ טלעוו רעטייווצ רעד ראפ

 ןטימעגסהא טשינ ,ךיז טייטשראפ ׳טאה ,ןליופ ץנאג טפאכ

 ןכאפ ענעדישראפ ןסיירסיחא ןופ עיצקא יד .קסוטלופ ךיוא

 ־אגרא טוג ןעוועג זיא סאוו ,טנעה עשידיי הפ תוסנרפ ןוא

 ןעמוקעג ךהא זיא ,ןטסירק יד וצ ןבעגוצרעביא םע ידכ ,טריזינ

 ־לטיה ןשידיי םעד דהא םע טאה .קסוטלופ ןיא קורדסיוא םוצ

 חלג־טפיוה רעשיטאטש רעד .ןטימעגסיוא טשינ ךאפ־רעבאמ

 גנורעקלעפאב עשיליופ ח זא ,םעד ראפ טגראזעג ןהש טאה

 רעכאמלטיה א טימ ןרעוו "ןפלאהעג" דיוא לאז קסוטלופ ןיא

 ־ט סיר ק א ןעמונעג רע טאה קעווצ םעד וצ .רעירא "םענייר" א

 רצסיוא ךיז ,עשראוו ןייק טקישעגקעווא יז ןוא יודפ עכעל

 ־טסירק יד ןוא טרעהדעג טאה גנאל טשינ .ךאפ סאד ןענרעל

 ןשיליופ א טימ האוועג "טשטנעבעג" זיא גגורעקלעפאב עכעל

 !רעכאמ־לטיה

 זיא רעכאמלטיה עשידיי ח ןופ בצמ רעשימאנאקע רעד

 ןבירשעג ליפ ןהש זיא׳ס .רעגרע ןראוועג גאט וצ גאט ןופ

 רעבעי ןיא טאה רעכלעוו ,רחסמ ןשידיי םעד ןופ ןראוועג

 רעשיליופ רעד הפ הא םזיטימעסיטנא םענופ ןטילעג טייצ

 ןהש ןבאה םאוו ,ללכב ןדיי עשיליופ יד ןופ דהא הו טנגוי

 ...ןעמעטא וצ םאוו טימ טאהעג טשינ ןאד

 ־עגנא הזא ,טסווואב הו ,טאה בצמ רעקירעיורט רעד

 ח .גירק־רעלטיה ןעמאזיורג םענופ דורבסיוא ןזיב ןטלאה

 רעד וצ ליפשראפ א ןעוועג זיא עילאנאכקאוו עשיטימעסיטנא

 ןכעלטלעוו ךהא הא ןשיליופ םענופ עידעגארט־גנוטארסיוא
 טימ ןעמאהצ רעדרעמ עשיטסישאפ עשישטייד יד .םוטנדיי

 ־סוטלופ ךס א טכארבעגמוא ןבאה ןטימעסיטנא עשילהפ יד

 תוחפשמ יד הפ טנעצארפ ןסהרג א — ייז ןשיווצ ןוא ןדיי רעק

 ,ןשטנעמ עטעוועצארפראפ ןוא עטושפ ,עכעלרע ,רעכאמלטיה

 ,קסוטלופ ןיא טעבראעג הא טבעלעג גנאל תורוד ןבאה סאוו

 !אטשינ רעמ טראד ןהש זיא דיי א ןופ רכז ןייק ווו

 .םמד תא םוקני םשהו קנעדנא רעייז דובכ
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 ויבור ןמלז

 קסוטלופב ירוענ ימי

 תמחלמ רכז םע םירושק קסוטלופב יתודלי ימימ תונורכז

 רקובב הדובעל ץרו שבלתמ אבא תא האור ינא .השקה םויקה

 ריעהמ תקחורמה חמקה תנחתל ׳ךשוח דוע ץוחבשכ ,םכשה

 .הלילב רחואמ ורזוחבו העש יצח ךלהמ

 תידיסח החפשממ היה ויבור ביל־לאומש יבא לש ואצומ

 הטירבוא רפכהמ קסוטלופל אב םהרבא יבס .התדב תיאנקו

 לשרה ,ביל־לאומש יבא .םינב 3 ול ויה .בלה תרצותב קסעו

 םע דחי האושב הפסנ ,הרותב וימי לכ קסעש ,לשרה .לדנמו

 ידומיל תא הלחתהב חנז לדנמ םינבה ריעצ .ותחפשמ לכ

 ,"םוקמ רטלא" בוחרב ,תיבב ול רדס אבסו תורגנ דמל ,הרותה

 חנז דכ רחא .הרצק הפוקת ולצא יתדבע ינאו ,הכאלמ תיב

 קסוטלופל ושלפ םיצאנהשכ .קדרד דמלמל השענו תורגנה תא

 לפנש ינפל וידי ומב םינמרג ינש גרה .םנח ושפנ תא ןתנ אל

 .ונריע ישודק ןיב ןושארה ןברקה אוהו ללח

 יגשומ יפל "הער תוברתל" אצי ןיבור ביל־לאומש יבא

 היהו טסילאיצוסל ךפה ןייטצמ הבישי רוחבמ .םימיה םתוא

 תמוקת םע ,וז ותלועפ ךשמהבו ריעב "דנוב״ה ינושארמ דחא

 םידבועה דמעמ לש ויגיצנמ דחא תויהל הכז ,תיאמצעה ןילופ

 .קסוטלופ תיריעב

 ידמ םירסוא ויה 1905 תנשב היסורב הכפהמה ץורפ םע

 .ירמחה ונבצמ לע עיפשה הזו תולתמא ינימ לכב יבא תא םעפ

 "ןכפהמ" היה יכ אבא תא קיזחהל וצר אל הדובעה תומוקמב םג

 תמחלמ ץורפ םע .ןילדומ לש רצבמב רסאמל טפשנ ףוסבלו

 םימיה דחאב םשמ רבעוה 1920 תנשב תוצעומהדוירב—וילופ

 .עודי יתלב םוקמל

 ,םיקיבשלובה םע השיגפה תא יבאמ ענמ הזה רסאמה

 ־םיקיבשלובה תא ינא רכוז .קסוטלופל ןמז ותואב ושלפש

 םיזזובו םיתבל םישלופ ויה תולילב .רצחב ומקמתהש םיקזוקה

 םע דחא קזוק ונתיבב םג עיפוה תולילה דחאבו ,םיבשותה תא

 ונחנא םגו התכב ימא .ללש שרדו לאש ,ודיב הפולש ברה

 ,לונוס ונלש תיב־לעבה עיפוה זאו דחפ בורמ ונדער םידליה

 ינפל ותוא ורסאש (רבח) "ץשירבוט" רג הפש קזוקל ריבסהש

 םתביזע דע ןמז ותואמו הנתשה ףכת סחיה .קסוטלופל םאוב

 .ןוזמ םג ונל וקפיסו םלצא "םיסחוימ" ונייה ריעה תא

 (גרבנזור לש חמק תנחטב הדובעה תעשב) הנושארה םלועה תמחלמב ינמרגה שוביכה ימיב
 (^־ב ןמוסמ) ןיבור םהרבאו (א־ב ןמוסמ) ןיבור בייל לאומש :םידמועה ןיב
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 קסוטלופב ירוענ ימי

 חמקה תנחתב חדובע ישוקב גישה ןילדוממ רזח אבאשכ

 ןוסאה יכ טעומ ןמז קר הכשמנ וז ותדובע לבא .גרבנזור לש

 הדירחמ הדובע תנואתב .1920־.ד תנש יהלשב ונתוא דקפ

 ול .דיה הזה ןוסאה .32 ןב קר ותויהב םייחה תא יבא חפיק

 יבא לש הייוולהה םויב .קסוטלופ ריעב םידוהיה ייח לע טקפסא

 לש םדקתמה קלחה ןיבו םידיסחה ןיב המחלמה יוטיבל האב

 .ריעה תיסולכוא

 קסוטלופ ידוהי לע םנוטלש תא חיכוהל וצר םידיסחה

 תיבל םהיפתכ לע ןוראה תא ואשי חונמה ירבחש ומיכסה אלו

 רהש ןמזבשכ דירחמה הזחמה יניע דגנל דמוע ןיידע .תורבקה

 דע ולע תוקעצהו תוכמו תולקמ ופעוה תיבהמ תמה תא ואיצ

 .םימשה בל

 יתייה .דאמ םירמו םישק תיבב םייחה ויה יבא תומ ירחא

 ¬יטס" יתלבקו תידוהיה היסנמיגב הנושארה הקלחמה דימלת

 םלשל הבייחתהש םידימלתה לש "תידדהה הרזע״המ "הידנפ

 "תידדה הרזעה״שכ תונמדזה לכב .דומיל־רכשה תא ירובע

 .התיבה יתחלשנו ןברקה יתייה ,התובייחתהב דומעל הלכי אל

 יתכלהו ידומיל תא שוטנל יתצלאנ תישימחה הקלחמה רמג םע

 .תורגנה עוצקמ תא דומלל

 רמושה" לש ןק ריעב ןגראתה 1925—6 תנשב ןמז ותואב

 היסנמיגה ידימלת םע םירשקה בקע ׳ןקל יתפרטצה ."ריעצה

 ,תווצקה ינשמ קסוטלופב תידוהיה תוירוביצה .ודוסי תא וויהש

 "ריעצה רמושה" תעונתל לוטיבב הסחיתה ,ןימימו לאמשמ

 הפאשש וז רעונ תעונת המצעתהו הבחרתה ןמזה תצורמב לבא

 .לארשי ץראב םתונבלו םידוהיל םייחה יסופד דוסיהמ תונשל

 יתויה תדבוע תא דגנ אל ללכ "ריעצה רמושה״ב ךוניחה

 יתייה .תיעוצקמ הדוגאב םידבועה ןוגרא ןעמל לועפלו ,לעופ

 .קסוטלופב םירגנה לש תיעוצקמה הדוגאה לש םידסיימה ןיב

 יקסדוסליפ לש הגלפמ ׳"היצנס״ה תא איהה הפוקתב ונודנ

 תיעוצקמ הדוגא םיקהל רשכה ונשקבו ,הינלופב זא הלשמש

 המק ךכו .הלשממה לש "תובוהצ תדוגא" םהל ארק לאמשהש

 הדובע תועש 8 לש םוי ןעמל המחל התוליעפבש הקזח הדוגא

 יגיהנמל ונתלועפ תא ריבסהל חרכה םג היה .רכש ןוקיתו

 ותיבב ונרקב םירבח ינש דוע םע ינאו ,קסוטלופב .ם.פ.פ־ה

 לש היצניבמוקח תא ול ונרבסהו קרוט — .ם.פ.פ גיהנמ לש

 ךרבו ונתוא ןיבה אוה .לועפל לכונש תנמ לע היצזילגלה

 .הלועפה לע ונתוא

 ריעצה רמושה שובלב יתעפוה תיעוצקמה הדוגאה תפסאב

 תאו יעוצקמה קבאמה ךרע תא םירגנה םירבחל יתרבסהו

 שידיי ןיבהו םוקמב חכונש רטוש .תודמעמה תמחלמ תרות

 שבול ינא המלו ,יתרמאש םירבדה לע ךכ רחא יתוא רקח

 תולעל ןנוכתמ ינאש ול יתרבסה ."ריעצה רמושה" ידמ תא

 רכשלו תועש 8 לש הדובעל ונתעיבת תא דגונ אל הזו ׳ץראל

 .ןגוה הדובע

 ¬בו תורסנמב יתדבע .הרשכהל יתאצי םישולשה תנשב

 ־סוטלופ רבח םע דחי הצרא יתילע 1933 תנשבו םיצע בוטח

 הינשה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל יתקפסה .ביורטניו םולש יאק

 .ריעצה יחא תאו ימא תא הצרא תולעהל

 — רעונ תצובק

 עכעלטנגוי עפורג א
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 גרבדלוג יבצ

 םירוענהו תזדליה זוחמ לא עסמ
 האושב ופסנש יחאו ימא ,יבא לס םרכא דג

 םיסלכאמה םישנאה ובש ףונה ,םירוענהו תודליה זוחמ

 ימיבו וילוח םויב יולהה ׳םגישו םחיש ,םעברו םחרוא ,ותוא

 םדאה לש ושפנב קומע-קומע םיתרחנ הלא לכ — דעומו גח

 יונישל ויאו דלי רשאב םוקמ לכל ,ובוחב םתוא אשונ אוהו

 .םהילע הטילש ויתורומתו ןמזה

 רבעל תובשחמה תא ןווכלו טק עגרל םייניע םוצעל יד

 םינשב תורשע שולש לש ןמז קחרמב קסוטלופ יתדלומ ריע

 תורהנה ,ריעה תובוחר ךינפל ענ טרסב ומכ תורבוע הנהו

 ופיקהש וחאה תודשו חואה תורעי ,ברעו יתש םתוא וצחש

 לע־לא וליפעה ןהילדגמש תוברה תויסנכה ,ביבסמ ריעה תא

 ,"רדחה" ידימלת לע דוחיבו ריעה ידוהי לע םמתח וליטהו

 לוטנ רופא ,וידממב עונצ ןיינב — תסנכה תיב תא לידבהלו

 דבלמ .ריעה ידוהי לש םהייחכ — ותיזחב ראפו טושק לכ

 ¬גאו תוישעמ ירופס ינורכמ םילועו םיצרופ ,תוברה תונומתה

 ריעב ןימוי-יקיתע םיניינבל םירושקה ,רודל רודמ ורסמנש תוד

 .ריעה לש יווהה עקר לע וחמצש הלא יא

 היסנכ לש התעיקש לע השעמ רופיס ינורכמ תורח דוהיב

 לש הרוביעב המר העבג לעמ ססונתהש ,ןומראה דיל ,תחא

 ,דתיה היסנכהש העשב םעפ יכ .ריעה ידוהי ורפיס .ריעה

 .דחא יבר הדי לע יערקאב ןמדזנ ,םירצונ םיללפתמ האלמ

 רזג ׳ךכ לע הבוגתכ .וילע וקרי ףאו ובילעהל ולחה םייוגה

 לש הבוגב הנש לכ ,הטיאל המדאב עקשתש היסנכה לע יברה

 .ריעב רתויב הכומנה היסנכה תאז התיה תמאבו .תחא הנבל

 םישגרנ ונייה םידלי ונתויהב הדי לע ונרבעש תמיא לכ

 תונובלעה לע םייוגל םהל למג רשא יברה לש וחוכ תמצועמ

 תורשע המכ רובעכ רשאכש ;שובא אלו הדוא .ודגנ וחיטהש

 הספדוה וב ,רייוצמ ינלופ ןותע ץראב ידיל ןמדזנ םינשב

 םימולצתה רתי ןיבו קסוטלופ לע םימולצת תיוולמ ה׳זטרופיר

 תססונתמ ןיידע איהו "תעקושה" היסנכה תנומת םג העיפוה

 ...הבזכא יתשח — ,זא התיהש יפכ הבוג ותואב

 רצנתה רשא ,דחא ם״תס רפוס לע השעמ רופיס ותוא וא

 היסנכה לש לדגמה ימורמב תירבעב תבותכ תורחל וילע לטוהו

 קרשכ הנהו קושה לש דחאה והצקב הססונתהש ,תיזכרמה

 ושאר וילע ררחתסה ,ותכאלמב לחהו וידיל טרחה תא לטנ

 .דחפו האריב םידוהיה ורמא ...םיקולא עבצא .גרהנו לפנ אוהו

 הביבסה תורייע ידוהי וקיבדה ,ריעב תויסנכה יוביר ללגב

 ןכתי ."םידמושמ רעקסוטלופ" יונכה תא קסוטלופב םהיחאל

 םנמא .םייניבה ימיל דע ועיגהש םיקומע םישרוש ויה הז יונכלו

 ברקב וכלהתהש םירופיס יפל ךא ,בתכב תודועת ךכל ןיא

 זכרמכ תובורמה היתויסנכ לע קסוטלופ השמש ,ריעה ידוהי

 .תורצנה יפנכ תחת השמ תד ינב תסנכהל תירצונ תוליעפ לש

 לח ,ריעה יבשות ןיב הצופנ ,רתיהש תחא הסריג יפל

 התליכו הב הלפנש הלודג הקילד רחאל ריעה לש םשב יונש

 הלודגה הקילדל דע .ץע םייושע ויהש הינינבמ תיצחמ תא

 היצחב ריעהש רחאלו קסוט — רצוקמ םשב היורק ריעה ,דתיה

 רמולכ ,יצח תינלופב — לופ הלמה תא הל ופיסוה ,הפרשנ

 ינינב תמקהב ובריה הקילדה רחאל .קסוטלופ — קסוט יצח

 .םיבשותה לע לפנ תוקילדה דחפ יב ,ץע יתב םוקמב םינבל

 לע בראנ רהנה .הפונ־יפי לשב ץטינומ ואצי קסוטלופל

 םיתובעה ןרואה תורעי ,ריעה זכרמ תא וצחש םיברה וילבוי

 — םיידיה־יבחר םיקירומה וחאה תודשו תעבטבכ התוא ופיקהש

 היצנוו יונכ ךכ לשב הל וקיבדהו שי .רדהנ הארמ הל וויש

 ריעה העדי תתא אל םלוא .הנטקה היצנוו וא הקציבוזמ

 תרשפה תעשב ביבא תעל .םיבורמה הימימ לשב תויונערופ

 םהיתודג לע םילועו םיאוג םילחנהו תורהנה ויה םיגלשה

 תומוקהו םיפתרמה ירד .ריעה לש םירכינ םיקלח םיפיצמו

 טלקמ םהל שפחלו םהיתוריד תא שוטנל וצלאנ תונותחתה

 דחאב ריעה תא עיתפהש דחא ןופטש ינרוכז .תונופטש,דמ

 תארקל לכה תא וניכה תיבה תורקעש רחאל ׳תבשה יברעמ

 ודמעו תויפאמה תחאב רונתל וריבעה ןימחה תא ףאו תבשה

 תוריהמב םיאוג םילחנה ימימ עתפל ולחה — תורנה לע ךרבל

 המוהמה לכ ךותב .םימה ךותב םיבר םיתב ודמע הרהמ דעו

 תא ורביפו תועונצו תורשכ תוידוהי תיב תורקע ודמע ,המקש

 ךותב רתונש ,תבשל ןימחה לש ולרוג לע הדרח בורמ ןהידי

 תבשה תדועס ןכתת דציכ יכו ןופטשה תמחמ קתונמה היפאמה

 גחה תחמש תא תיבשהל אל דציכ ךרדה אצמנ ךא ...ןימח אלל
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 םירומהו תודליה זוחמ לא עסמ

 רחבו רפסמ תוריס ואבוה ,הסיבכ תויגיג ואצוה .םידוהיה לש

 ןימחה יריס תא וטישהו תויפאמל םהב ורתח םיריעצ םיר

 םימב הריתחה תכאלמו תדכ הכרענ תבשה תדועסו הילעבל

 .םידליה בל תא דחוימב העשעש םיאוגה

 שילשכ) ריעב תידוהיה הליהקה לש הלדוג ףא לע

 ,םיבורמ םיירמוח םיסכנב הנייטצה אל איה (ריעה יבשותמ

 .םמויק לע תושק וקבאנו קחודב וסנרפתה ריעה ידוהי בורו

 .תונעבוכו תוטייח ,תורגנ ,תורלדנסמ רקיעב ואצמ םתיחמ תא

 םתרוחס תא םיגיצמ ויה ,ריעב קושה ימיב עובשב םיימעפ

 ןוילכב .תונקל ואוביש הביבסה ירכיאל םיכחמו םינכוד לע

 היה זא יכ ,שדוחב םעפ ךרענ היהש דיריל םיפצמ ויה םייניע

 ¬כאמ ויה םימעפלש ,קושה ימיב ןכ אל ,והשלכ ןוידפ חטבומ

 ויה ,ףרוחב זע רופכב םלש םוי לש הדימע רחאלו דאמ םיבז

 .הסנכה לכ אלל ואבש תמועלכ התיבה םירזוח

 טועימ וויה םה ךא ,ריעב םידימא םידוהי םג ויה םנמא

 יתב בור .םיחילצמ םירחוס וא םיתב ילעב הלא ויה בורל .ןטק

 התסהל לצונש רבד ,תויונחה ןכו םידוהיל םיכייש ויה ריעה

 לש םינלופה היבשות .הדיקפל הדיקפמ העורפ תימשיטנא

 היסונגו גח ימיב .תימשיטנא חור םירודח םבורב ויה ריעה

 לש רחאה ודצב ,קסופ יתלב םרזב םילייטמ םירצונה ויה

 תא גיצהל ידוהי זיעה אל םש ,יאמב ישילשה ׳ישארה בוחרה

 תורה .לוממ הכרדמב תאז תמועל םילייטמ ויה םידוהיה .ולגר

 .םידוהיה לש םוי־םויה ייחב היתותוא תא הנתנ תימשיטנאה

 םיידי תורגת ךא ,ועיגה אל םירבדה שממ תוערפ ידיל םנמא

 תוליעפה .העובק העפותל ויה םייוגו םידוהי םיריעצ ןיב

 לרנגה זאד הלשממה שארש רחאל ,דחוימב הרבג תימשיטנאה

 להנל ׳ינלופה םייסב וימואנמ דחאב ריתה ,יקסבוקדאלקס

 ,םהה םירדוקה םימיב זא .םידוהיה דגנ ילכלכ םרח תלועפ

 רדהו תויונחה דיל םינלופ םידימלת לש תורמשמ םיבצינ ויה

 םבצמ .םלצא תונקל םינלופה לע םירסואו םידוהיה לש םינכ

 אלל םג ידמל ףפור יכהראלב היהש ריעה ידוהי לש ילכלכה

 .ןיטולחל רערוע — םרחה תולועפ

 עבנ תידוהיה הליהקה לש התהו רמוחה יסכנ טועימ

 הדיחיה תידוהיה היסנמיגה .ריעה ידוהי לש ילכלכה םבצממ

 רבגתהל הלכי אלו רחאמ ,הדוסי דהאל םיבש רפסמ הרגסנ

 היה אל .הדוסי תישארמ םהב הטבלתהש םייפסכה םיישקה לע

 ומכ "תוברת" ירבע רפס תיב םייקל הליהקה לש החוכב םג

 לש תשר הליהקה המייק תאז תמועל .ןילופב תורחא םירעב

 ,"דסח־תלימגל הפוק" :ןוגכ תידדה הרזעו הקדצ תודסומ

 .טניו׳גה י״ע וכמתנ רשא רכו "הלכ תסנכה" ,"קדצה תניל"

 יבשות לש ילכלכה םבצמ םג יכ ןאכ ןייצל ןוכנה ןמ

 ¬רפתה םה םג .םידוהיה לשמ רתוי בוט היה אל םינלופה ריעה■

 הלוטנ .דתיה ריעה .תומוד תוכאלמו תור לדנסמ םבורב וסנ

 םהל ואצמ אל רשא םילטבומה הב ויה םיברו יתיישעת םיסב

 רפסמ דבלמ ,הב ויה אל תשורח יתב .הסנרפ לש תורוקמ

 לעפמו םינבלל תשורח תיב ,הרסנמ ,תולודג תמק תונחט

 תולעמ םידבוע ויה הכאלמה ילעב .תויאלקח תונוכמ רוצייל

 .םמחל תא חיוורהל ידכ ברעה לש תורחואמה תועשל דע רחשה

 ,דעס יכמתנ לע ונמנ ריעה יבשותמ םיברש ,אופיא אלפ ןיא

 הז היהו ףרוחה תנועבו םיגח תארקל הרושמב ןתינ היהש

 .יראה תא עיבשה אלש ץמוק תניחבב

 תועמ" םיכרצנל קלחל תגהונ ,דתיה תידוהיה הליהקה

 תארקל הקסה יצעו תוצמ תיינקל חספה גח תארקל ךיטיח

 םעפב םעפ ידמו םינלופה םיכרצנל הגאד היריעה וליאו ףרוח■

 םיכרתשמ ויה הקולחה ימיב .חמקו המדא יחופת תקלחמ ,דתיה

 בר המ לכ יניעל וטילבה רשא ,םיכרצנ לש םיכורא םירוה

 ¬יטנאה ישרושמ דחא תא שפחל שי ילואו .ריעב םייקה ינועה

 לש םינלופה םיבשותה לש דוריה ילכלכה םבצמב תוימש

 .קסוטלופ

 רעונה לש ובצמ היה המ ןיבהל ןתינ הזה בצמה עקר לע

 יתבב הדובע םוקמ םהל אצמנ אלש םהמ םיבר .ריעב ידוהיה

 ,׳דכו תוטייח ׳תורגנל רואו ריווא ילוטנ םיפופצה הכאלמה

 הריבה ריעל ודדנ וא לטב וכלהתה — םישק לוצינ יאנתב

 רשא םידימא םיתבמ רעונה .םתייחמל רכתשהל ידכ השרוו

 ׳ידוסיה רפסה תיב תא ומייס רחא ,וידומילב ךישמהל הצר

 ןוכיתה רפסה תיבל לבקתהל ושקבב םיבר םיישקב לקתנ

 תודסומל םנכהל וכזש םידדובה .םירומל רנימסל וא ינלופה

 םינלופה םידומילה לספסל םהירבחמ תובר ולבס ,ל״נה ךוניחה

 קר .םיקהבומ םימשיטנא ויה רשא םירומה דצמ םג תחא אלו

 תא םייסלו הלא םיאנתב דומעל ולכי םיטעמ םידוהי םידימלת

 יתבב דומלל רובעל וצלאנ םירחא וליאו םהידומיל קוח

 .השרווב םיידוהי הנפלוא

 דבועהו דמולה ידוהיה רעונה תובילב הררוע קזח דה

 יאב "ריעצה־רמושה" רעונה תעונת יניק לש םתמקה תרושב

 ¬ואמה םירשעה תונשב קסוטלופל הבורקה הביבסב םירע ולא

 "ריעצה רמושה" לש חילש קסוטלופל םג עיגה הרהמ דע .תורח

 ,ריעהמ קחרה תותבשה תחאבו תויפוצה יללכ לכ יפל שובל

 ,ריעב צ״הושה ןק לש דוסי תפסא הסנוכ תובע רעי ךותב

 ססבתה רצק ןמז ךות .תורענו םירענ תורשע קלח וחקל הב

 תבכשמ לחה תונוש םיליג תובכש ותרגסמב ללכו בחרתהו ןקה

 דעו "רבדמ ינבל" המש תא התניש ןכמ רחאלש "םירוג"

 .םירגוב־םיפוצל

 רעונה יניעב "ריעצה-רמושה" תעונת לש המסק היה בר

 םג רתוי רחואמו ימואלה ורורחש תא הלגד לע התרחש —
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 גרבדלוג יבצ

 ־הקיתעה ותדלומב ידוהיה םעה לש ילאיצוסה ורורחש תא

 .רתיהש צ״הושה לש ךוניחה תטיש .לארשי־ץרא השדח

 ךוניח ,יפואה לושיח לע ,רמולכ תויפוצה תודוסי לע תתתשומ

 ידוהיה רעונה תא וכשמ — תימואל המוק תופיקזו תואמצעל

 םייורש ויהש רעונהמ םיבר .םסק ילבחבכ ןקה ילתוכ ךותל

 ,חוטב יתלבהו לפרועמה םדיתע לע םיהותו השעמ ספאב

 ןיינב לש בגשנ ןוזח יפנוכמו םייחל םעט שי יכ עתפל ושיגרה

 תוריסמבו טהלב ןקה תולועפל ומתרנ — ףדרנה םמעל תדלומ

 םעפ ידמו הבחרתהו הכלה ןקה לש תירפסמה תרגסמה .שפנ

 .תחוורמו הלודג רתויל ןקה תריד תא ףילחהל היה ךירצ םעפב

 תוירוביצה ייח לע המתוח תא העיבטה ןקה לש ותלועפ

 ידוהי ליבשב דחוימב םישרמו לודג ערואמ .ריעב תידוהיה

 רשא ,"ריעצה־רמושה" לש רמועב ג״ל תוכולהת ושמיש ריעה

 ךות ,ריעה לש םייזכרמה תובוחרב םוי לש וברעב תורבוע ויה

 לגד םשארבו םידודגה ,תוצובקה יסנ לע הפי תיפוצ הדיעצ

 םידוהיה ריעה יבשותמ םיבר .םיפותו תורצוצח יוולב ןקה

 ישגרב הכולהתה תא וויל ןגרואמ יתלב רעונ הברה םהיניבו

 תימשיטנאה הריוואב לדגש ידוהיה רעונה .תולעפתהו הוואג

 לכה יוגה ורבח יפלכ תותיחנ שגר רודח היהשו ריעב הסוחדה

 .וכרעב ול הווש אוהו ךכל דוסי לכ ןיאש עתפל שיגרה — לוכי

 תונופצ חא םעפ אל וליג יכינחמ םידחאש ינרוכז ,וזמ הרתי

 םידוהי םירענ םתויה לע םיאג םה יכ םשיגדהב ,ינפל םביל

 ,םהינפל תבצינ תדלומ ןיינב לש הריבכ תימואל המישמש

 ...היונב ותדלומ יכ תאזכ המישמ ןיא יוגה רענלש דועב

 לש הרוביעב םיכרענ ויהש ןקה ידודג לש הלילה ילויט

 ולגר ףכ תא גיצהל ידוהי רענ זיעה אל םש םוקמ ׳ריעה

 לש שוחו בל ץמוא םיכינחב ולשיח ,תורחואמה הלילה תועשב

 ריעה ימוחתמ םירענה תא איצוהל התיה המגמה .תואצמתה

 ירפכב ףרוחו ץיק תובשומ םג וכרענ ךכ םשל .עבטה קיחל

 יכוניחה ןכרע .ןקה לש תוליעפל דקומ ושמישש ,הביבסה

 הניחבמ הצובקה שוביגל ועייס ןה .בר היה ולאה תולועפה לש

 שגרה תרבגהב ,ריעצה לש ומלוע תופקשה בוציעב ,תיתרבח

 .לארשי־ץראל תולעלו הלוגה תא שוטנל הפיאשהו ימואלה

 ןיב יתרכהו ישגר ,קתניי לב רשק רוציל עדי ירמושה ךוניחה

 ונייה בראנ רהנה תודג לע .תינבנה לארשי־ץרא ןיבל ךינחה

 •הצרא הילעה םוי לע םימלוחו ןויצ ירישמ םירש

 ורשקנ ,ריעב תררוש התיהש תימשיטנאה הריוואה ףא לע

 ןקה יפשנבו תינלופה םיפוצה תורדתסה ןיבל ןקה ןיב םירשק

 ,הדיקפל הדיקפמ ינוריעה ןורטאיתב םע־בורב םיכרענ ויהש

 .םינלופה םיפוצה יגיצנ םהיתוכרב תא ועימשה

 ־רמושה" ןקש ריעב םיבושחה תוברתה ילעפממ דחא

 שידיאב םירפס תואמ הללכש הירפסה היה — םיקה ״ריעצה

 הירפסב םיארוקה גוח .רפס רחוש לכל החותפ התיהו תינלופבו

 ליח דודגב ותרשש םינלופה םיניצקה תושנ וליפא .ןווגמ היה

 ¬חוהש תינוריעה היירפסה .הזה גוחה לע ונמנ ,םוקמב םילגרה

 ."ריעצה־רמושה" תירפסב תורחתהל הלכי אל היריעה י״ע הקז

 ןווגמ רחבמ היה התושרבש ןוויכ ,הנורחאה תא ופידעה םיבר

 לש תויורפסמ ןכו תינלופה תיסאלקה תורפסהמ םירפס לש

 י״ע דימ שכרנ רואל אציש שדח רפס לכ .םירחא םימע

 .הירפסה

 תוזחמ הגיצמ התיהש תיטמרד הקהל ןקב תמייק .דתיה ןכ

 ימוקמה ןורטאיתב תוכרענ ויה תוגצהה .םידוהי םיאזחמ תאמ

 .בר להק דימת וכשמו

 י״ע ןקה תגהנה הרזענ ולאה תופעוסמה תולועפה לכב

 ידבכנמ בכרומ היה דעווה .טנורטפ יורק היהש דחוימ דעו

 רקיעו םבילל הבורק ,דתיה צ״הושה לש תינויערה וכרדש הדעה

 תחא אלו ןקה תולועפ ןומימל תויבגמ ןוגראב היה ותלועפ

 ךותש הרק רשאכ ,תונוטלשה יפלכ ןקה ינינע תא וגציי םג

 .קוחה םע תושגנתהב ןקה אב ,ועצובש תונושה תולועפה ידכ

 להינ ןקהש הנקסמה תא קיסהל ןיא ליעל רומאה לכמ

 .םילושכמו םיישקב לקתנ אלשו תדהוא הריוואב ותלועפ תא

 ,דתיה ןקה לש ותלועפ תחלצהש ריעב םינוש םימרוג ויה

 ,םיסרוקיפא ונב ואר ריעב םייתדה םידוהיה .םהיניעב םינינצכ

 תחא אלו .םהיתומא ׳דב אובל ןיאש ,ןלציל אנמחר ,רקפה ירענ

 ,ןקה ילתכ ךותל םייתד תובא לש תויוצרפתהל םידע ונייה

 דיגהל ןיא ...הער תוברתל ואציש תב וא ןב חוכב איצוהל ידכב

 ויה ,הרצק הקספה ירחא בורל .םינפ םהל הריאה החלצההש

 וליעוה אל םימויא םושו תרתחמ יכרדב ןקל םירזוח םינבה

 היהש םינבו תובא ןיב הזה קבאמב .העונתהמ םקיחרהל ידכ

 דוד ררושמה לש עודיה רישה שמיש ׳דאמ ףירח םיתעל

 ימ .םידרמתמה םינבל המסיסכ "ינב עמשת לא" ץיבונועמש

 :רישה לש החיתפה ירבדמ זא םעפתה אל םיריעצהמ

 בא רסומ לא ,ינב עמשת לא

 ,טת ןזא אל םא תרותלו

 "."וקל וק" :אוה בא רסומ יכ

 "...טאל טאל" :םא תרותו

 ,ןכ הרבוד ביבא תפוסו

 !ןבה רישל ,שיא ,הבישקה

 תוגלפמה םע דימתמ ינויער קבאמב ןקה דמע ןכ ומכ

 תוליעפ ויהש ,תיטסינומוקה הגלפמהו "דנוב״ה :תוינויציטנאה

 יברע — ןטנווא לטסעק) םיברה םיברעה תא רופסי ימ .ריעב

 לע תוצח דע טהלב םיחכוותמ ונייה םהב (תובושתו תולאש

 ,הלוגב םידוהיה ייח לע ;להקה י״ע ושגוהש תולאש דוסי

 — ינויצה לעפמה ,םידוהיה תייעבו תילאיצוסה הכפהמה
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 םירועבהו תודליה זוחמ לא עסמ

 ־והיה הלוגה לש ירוטסיה חרוכב הרצונש תואיצמ וא היפוטוא

 ־יווה יברעמ תחא אל םיאצוי ונייה םיצוצרו םיפייע .דכו תיד

 לע רובגל ונלוכיש לע קופיס יאלמו םיאג לבא הלאה םיתוכ

 .םיצחומ םיקומינב וניבירי

 ־הו ידוסיה רפסה־תיב הוויה ןקה תלועפל יניצר לושכמ

 וטקנ ,ינלופה ןוכיתה רפסה־תיבב ודמלש ןקה ירבח .ןוכית

 לטוה ...םתלקלקב ספתיהל אל ידכ םיבורמ תוריהז יעצמאב

 היה רפסה תיב להנמ .ןקל ךייתשהל רומח רוסיא םהילע

 םידימלתהש םייניע עבשב חיגשמו תובוחרב םיברעב בבותסמ

 וצלאנ ןקה יכינח םידימלתה .9 העשה ירחא בוחרל ואצי אל

 ויה ןיפיקע יכרדבו ינוציחה םארמ תא תונשל ידכ שפחתהל

 .ןקל םיעיגמ

 המוד רוסיא לטוה ידוסיה רפסה תיב ידימלת לע םג

 דוחיב .םיניקת םידומילל העירפמ ןקל תוכייתשההש קומינב

 םה .רמועב ג״ל יגפל רפסה־יתב ילהנמ לש םתוליעפ הרבג

 םידימלתה תא אינהל רפסה תיבמ הקחרה לש םימויאב וסינ

 .ליגר םידומיל םוי להנתה ובש רמועב ג״לב הנחמל תאצל

 םויב םידימלת תורשע לש םידומילה תתבשה התארנ םהיניעב

 חקל םתוא דמלל שי ןכ לע ...תידוהי הפצוח אישכ רמועב ג״ל

 רמועב ג״ל לש תומדקומה רקובה תעשבש ינרוכז .המ יהיו

 םוקממ אצי וידודג לע ןקה רשאכ ,שמשה תחירז ינפל דחא

 אוהו ,ריעה לש הרוביעב ןרואה תורעימ דחא ןוויכל זוכירה

 םתוארב םיכינחה ועתפוה הנהו םמורמ חור בצמב ךסב דעצ

 ברנח לע ךוראה רשגה הצקב בצינ יוגה רפסה תיב להנמ תא

 ועדי אלו םלוכ וכובנ עגרל .םיינלוק םימויאב םכרד תא םסוחו

 דע ךא ,םהיתובקע לע רוזחל וא םכרד תא ךישמהל םאה

 ךישמהל הדוקפ ןתנ ,בצמה לע ןקה שאר טלתשה הרהמ

 שיובמ דמוע ראשנ להנמה .ול ותייצ דחאכ םלוכו הדיעצב

 ...חרסש קוניתכ

 תמעזנ התיה תאזה תירקתה תרחמל להנמה לש ותבוגת

 ¬ימלתה תאו ןקה יכינח לכ תא רפסה תיבמ קליס אוה .רתויב

 הלחה .צ״הושהל םיכייתשמ םהש והשלכ דשח היהש םיד

 לע והשמ ושעיש ןקה יכירדמ לא םירוהה לש תלהובמ הציר

 הליעפה ןקה תגהנה .םהידלי לעמ הריזגה עור תא ריבעהל תנמ

 םידליה תא ריזחהל ידכ םיבורמ םיצמאמ עיקשהש ׳טנורטפה

 ךות םהידומילל םידימלתה ורזח םיימוי רובעכ .רפסה־תיבל

 המיוק החטבהה .ןקב םלגר ךורדת אל אבהלש החטבה ןתמ

 רתיב םמצע תא ופתישו םרוסל ורזח בושו רצק ןמז ךשמב

 .ןקה תולועפב טהל

 ריעב ידוהיה רוביצה ייחבו ןקה ייחב יזכרמ ערואמ

 ינפל םיבורמ םישדוח .ןקה ימישגמ לש הצרא םתיילע הוויה

 םיכינחה .הזה ערואמה תא גוחל ןקה יכינח וננוכתה ׳היילעה

 ,היילעל םידמעומה לע האנק ץמשב ולכתסה ,רתוי םיריעצה

 ־גמו ץראה ירעש ולעננ רשאכ .םהיתופיאש תא םישגהל וכזש

 םתיילע רבד רמשנ /ב היילעב הצרא םכרד תא ושע ןקה ימיש

 תא םיריהזמ ונייהו יאשחב וכרענ ןקה תוביסמ םג .דוסב

 .םיברב רבדה תא םסרפל אל םהב םיפתתשמה

 ־רמשמ :םיצובקב רקיעב וזכרתה קסוטלופ ןק ימישגמ

 םיכישממ םויה דעו דכו ןד ,קירסמ־רפכ ,אפלא־תיב ,קמעה

 .זא ינמ המשגהה ביתנב

 לע תולעהל ילבמ וז יתמישר תא םייסל לוכי ינא ןיא

 ינרוכז .םימדקומה םירוענה ימימ תוקומע תויווח המכ בתכה

 תובש תישארב ,מ״הירב—ןילופ תמחלמ לש םירדוקח םימיה תא

 םימיה דחאב .הנושארה םלועה תמחלמ םוח םע דימ ,םירשעה

 בוחר לכב סניכש הייריעה ףפותמ י״ע ריעה לש התוולש הרפוה

 רחאל הז היה .המחלמה ץורפ לע וזירכהב ,םיניזאמ להק

 הניארקואו הנבלה היסור יחטשמ תגסל ץלאנ ינלופה אבצהש

 ¬ובגל דדח רשא ,םודאה אבצה לש תידגנה הפקתהה ץחל תחת

 .גוסנה ינלופה אבצה תובקעב ,הלסיוול דע םדקתהו ןילופ תול

 םילולע םה יכ בטיה םעדויב ,ריעה ידוהי תא הזחא הלהב

 ןביט תא רשא המחלמה תוכופהתב לזעזעל ריעש ןיעמ תויהל

 םהיתורצח ירעש תא רוגסל ולחה םילהובמ םידוהי .ןורושי ימ

 לש תועיגפ ששחמ םיפתרמב ורגתסהו חירבו לוענמ לע

 ,זורכה תעדוה רחאל םיימוי וא םוי רובעכ .םיזגפו םירודכ

 ¬שגה תא סרה ינלופה אבצה •ברנה תפש י״ע תוברק וחקלתה

 אבצה י״ע ריעה לש השוביכ תא עונמל ידכ רהנה לעש םיר

 .םירמ תוברק ריעה י״ע ושטינ םימי רפסמ ךשמב ׳םודאה

 רשאכ .םיתבל םיקזנ ומרגו ריעה ימוחתב םג ולפנ םיזגפ

 וטשפ ׳השק השענ ריעה לע ןגהש ינלופה אבצה לש בצמה

 ילבמ ,הרזעל םירבגה לכ תא וסייגו םיתבה ךותב םימרדנ׳ז

 לכ .םידוהיל ולכנתה דוהיב .ינפוג רשוכו ליג לע ודיפקהש

 ער .רתתסהו תטשה ינפ לעמ םלענ ודיב קפיס היהש ידוהי

 םיבלגמ .רתס םוקמב שופיח רחאל אצמנש ,ידוהיל היה רמו

 ¬יחנה ךרדה לכ ךרואלו תיזחל רשי חקלנ אוהו ובג לע ולעפוה

 הדרחו דחפ ייח לש םימי רפסמ רחאל .תומולהמ וילע ות

 יזגפ לש ץפנה תולוק עתפל ומדנ .התביבסבו ריעב סה ךלשוה

 היפיצב .שחרתהל והשמ דמוע הנהש שח דחא לכו םיחתותה

 הרוקח רחא תורוגסה םהיתורצח ךותמ םידוהיה ובקע החותמ

 אבצה לש ץולחה ליחש העומשה הטשפ קזבה תוריהמבו ץוחב

 לע השעמה רופיס םידוהיה ברקב טשפשמ .ריעל רדח םודאה

 זכרמ ךותל הפוסכ ץרפש םודאה אבצהמ בכור רייס ותוא

 המ םידוהיל ןיאש" שידיאב זירכהו ריוואב וחדקאמ הרי קושה

 תאצל םידוהיה ולחה — ״ער לכ םהל הנואי אלשו דחפל

 תובוחרה םג ולחה העש התוא •ריעה תובוחרל םהינומהב
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 גרבדלוג יבצ

 לכמ םידגבב םישובל םיעגיו םיפייע םיסור םילייח אלמתהל

 םשמ יא .םידיחא אבצ ידמ ושבל םטועימ קרו תשקה יעבצ

 םייסור ףסכ תורטשו רכממו חקמ לחהו בוחרל םילכור וחיגה

 תונוילגב םירייוצמ ויה םייסורה םילייחה .רחוסל םירבוע ולחה

 תא םיירפסמב םירזוג ויה ךרוצל םאתהבו םילודג תורטש

 .שורדה תורטש רפסמ

 ריעב םידוהיה םיטסינומוקהו תויונחה םג וחתפנ ,טא ,טא

 רשא היצילימ ישנא וסיוג םהיתורוש ךותמ .דאמ םיליעפ ושענ

 וכרענ .דיל אבה לכמ קשנב ודיוצו םודא טרס לוורשה לע ודנע

 םיטסינומוקה י״ע ריעה תוצוחב הדהא תונגפה םוי םוי טעמכ

 ונורג אולמב קעוצו עילצמ חסיפה ה׳צמהרבא דעוצ שארבשכ

 .(ןויושה לח ןויבאו רישע לע) "ךיילג עלא ךייר ןוא םערא"

 קחודבו תורלדנסב קסעש ,יאנק טסינומוק היה הז ה׳צמהרבא

 השענו תותפשאמ םרוה עתפל הנהו .ומא תאו ומצע תא סנרפ

 תונגפה םיכרוע הלא דועב .תרעוב שא ולוכ ,ליעפמו ליעפ

 םילבא םילודגה םירחוסה וכלהתה תויגיגח םעדוורצעו החמש

 םידב דוהיב ,תורוחס לש המרחה תולועפ ולחה .שאר ייופחו

 .לכ רסוחב ורתונו םירחוסה וששורתה םוי ןיב .היצקפנוקו

 הקירה ותונח דיל בצינ אוהשכ רחוסב תלקתנ תחא אל

 .יכבב ררממו

 ¬ויגה ושע — םינלופכ םידוהי — םעה יינע לע בר םשור

 לדבה אלל ריעה ירישעו הדעה ידבכנ לש םיימוי םויה םיס

 לש ץמשבו המהדת יכומ .ריעב ןויקנה תודובעל תוימואל

 ריעה ידבכנ דציכ ,רחמה הזחמב םה ולכתסה ,דיאל החמש

 םיהות םיבר דועב .לודגה ינוריעה קושה תא םיאטאטמב םיקנמ

 ¬תפב השבישו םמלוע ללחב הלפנש הרחמה היבובריעה לע

 םלוס תא הכפהו תישארבה ירדס תא ריהמ בצקבו תוימוא

 הנוכת עתפל השגרוה — םייחה יחטש לכב לבוקמה םיכרעה

 םיבשותה וקיפסה םרטבו יטייבוסה אבצה ברקב הליגר יתלב

 תלהובמה םתגיסנ הלחה — תאזה הנוכתה לש הביט לע דומעל

 התוצחל השקתה הלסיווה לע רצענש םודאה אבצה .ריעהמ

 אבצה לש תורובגת ומרז םייתניב יכ הריבה ריע תא שובכלו

 לש ותסירהב עייסו םינלופה לש םתרזעל קעזנ רשא יתפרצה

 ינלופה אבצה יכ םידוהיה ןיב הטשפ העומש .םודאה אבצה

 הנאותב ,םודאה אבצה תגיסנ רחאל םידוהיב םיטפש השעי

 יאדכו םייטייבוסה שוביכה תונוטלש םע הלועפ ופתיש םהש

 טלמיהל ידכ גוסנה יטייבוסה אבצה תובקעב תכלל ןכ לע

 ריעה ידוהימ םיבר .םינלופה לש תוירזכאה םקנה תולועפמ

 .ריעהמ וטלמנו ןטק רתצ וחא ןוזפיחבו הז ןויערל ותפתנ

 םהילע הטימה םידוהיה תסונמ יכ ררבתנ הרהמ דע דא

 ,יטייבוסה אבצה תובקעב גלדש ינלופה אבצה .שממ האוש

 .תוירזכאב םהילע לפנתהו םידוהיה לש החירבה יכרד תא םסח

 דרד םהל סלפל וחילצה םיטעמ קרו תושק ונועו וגרהנ םיבר

 םימיה טויסשכ םיבערו םיעגי םיכומ ,הריעה ועיגה םה .הרזחב

 .םיבר םימי םהיניעמ שמ אל םהילע ורבעש םיארונה

 .ריעה ידוהי לש םלבס תנמ האלמתנ אל ןיידע דכב ךא

 םהל ואצמ רוחשה תוחוכו תחרופכ הלוע הלחה תוימשיטנאה

 הדהאב םדי לע ומשאוהש ,םידוהיהמ ערפהל ידכ■ רשוכ תעש

 .תימוי םוי העפותל ושענ םידוהי לע תויולפנתה .םיקיבשלובל

 .ינלופה אבצה לש תומייוסמ תודיחי הז חטשב תושעל ולידגה

 לרנגה לש תודיחיה םידוהיה דגנ תויוערפתהב ונייטצה דוהיב

 םשה עמשל ."םיקי׳צרלה" םידוהיה יפב םייורק ויהש רלה

 םיפטוח ויה םה .ידוהי לכ לש ובגב תרומרמצ הרבע הזה

 םתוא םידיבעמ ןכמ רחאלו םהינקז תא םיזזוגו בוחרב םידוהי

 תובוחרל תאצל אלש ורהזנ םידוהיה .תויוזב תודובע ינימ לכב

 תא ועציבו םיתבל ורדח םילייחה יכ ליעוה אלל ךא ריעה

 .םידוהיה לש םהיתורידב םממז

 ב״הרא ידוהיש רחאל קר וטקש םידוהיה דגנ תויוערפתהה

 וחילצהו ינלופה אבצה לש םימורגופה דגנ הקעז לוק ומיקה

 .תויוערפתהה תא התניגש תימלועה להקה תעד תא סייגל

 המחלמהש םיעצפה ודילגהש דע תכשוממ הפוקת הרבע

 "טניו׳ג״ה י״ע השגוה הבר הרזע .ריעב ידוהיה רוביצב הריתוה

 ומקיש הל תודוה ,םיל רבעמ םיבורק י״ע ןכו ריעה ידוהיל

 םהילע הטימהש ןברוחהמ טאל טאל םמצע תא םידוהיה

 .המחלמה

 י
 ש £
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 (ןייטשדלוג) קנרג (היזדנא) הנח

 םירוענ ימי

 .קסוטלופ — יתדלומ ריעב ילע ורבע תופיה ירוענ תונש

 בוחרב דמעש ,ונלש * יממעה רפסה־תיב תא ינא תרכוז םויה דע

 .ןמטוג רמ — קיתווה ולהנמ םע ,קושה רכנמ קוחר אל קושה

 םימייקתמ ויה "יגראט" םהל םיארוק ויהש ,קושה ימי

 םירבאה םיעיגמ ויה םימיה םתואב .ישישו ישילש ימיב

 תונקל ואב םג םה .הריכמל םתרצות םע םיכומסה םירפכהמ

 ראשו הדובע ילכ ,הלענה ,השבלה ירבד ,םירבד ינימ לכ

 רקבלו ,קושב טטושל תאצוי יתייה רפסה־תיבמ יכרדב .םיכרצ

 םיידוהיה םירחוסה .השבלה ירבד םש רכומ היהש ,יבא תא

 תא םיאיצומ ויה ,קושל הלא םימיב םיאב ויה הלוכ ריעה ןמ

 ירחוס לכ .לודג רתוי היהי ןוידפהש ידכ קושל םהיתורוחס

 ,תחא הרושב םהיתונחלושו םהינכוד תא םידימעמ ויה השבלהה

 הינשה הרושה .ושקובמ תא שפחלו תכלל חונ היה הנוקלש ךכ

 .םייפגמ תוגוז הברה םיחינמ ויהש הלענהה ירחוס לש התיה

 לש ,דתיה תרחא הרוש .םידלי ילענו ,תורכא לש הדובע ילענ

 ׳םירדעמ ,םיכפשמ ,םידכ ,םינוש םיילד ,הדובע ילכ ,חפ ילכ

 לש קושה היה וללה תורושה לכ ירוחאמ .דועו תופרגמ

 יקסבאב") תותבסה קוש תינלופב ארקנש יפכ ,תודבאה

 ובשי ןה הובגה ינוריעה ןועשה לש לדגמה ביבס ("קעניר

 הירט הניבג ,סרח ילכב ץומח־בלח ,תנמש ,בלח :ןתרצות םע

 םג ויה ץיקב .בורכ לש ירט הלע יבג לע תחנומה האמחו

 םירוחש רעי ירגרג םהבו ,םיקורי םילע םיפוטע םילס תואיבמ

 'אפ") לעוש יבנע ,לטפ ("יקמאיזאפ י ידאגאי) םימודאו

 םילכוא ויהש םיקוריה הילימרתב הנופא םגו ("יק׳צא׳ז

 רתוי בורק ,קושה לש ינשה רבעה ןמ .םילשובמ אל םג םתוא

 'יחופת םע םיקש ,האובת תוסומע תולגע תודמוע ויה היסנכל

 םיסגא ,ץע־יחופת םע םיזגרא ׳קלס ,רזג ׳בורכ יקש ,המדא

 .הנועל םאתהב לכה .םיפיזשו םינבדבוד יזגרא ,םינוש םיניממ

 ונחנא .תונוטיסב ורכמ בור יפ לע .םירבגה לש םמלוע היה םש

 םיבורמ ויה םיסוסהו תולגעה יכ הז םוקמ לא ברקתהל ונדחפ

 .דאמ ןטק היה תולגעה ןיב קחרמה וליאו

 ,תומיענ־יאב ללכ ךרדב םייתסנ קושב הזה רצקה יוליבה

 ילע רסאנ ףאו ,םירוההמ "הנוגה הנמ" תלבקמ יתייה דימת יכ

 .טסארפ ,דרש ,"לוש־ענכעשוואפ יד" :,דאר *

 קושה לעי יתרתיו אל ןכ־יפ־לע־ףא .קושב אבא לא תשגל

 .יל םרג וב רוקבהש האנהה ללגב

 ישילשה גח םג יל רוכז יממעה רפסה־תיב לש וז הפוקתמ

 םישובל םיאב ונייה םוי ותוא .ןילופ לש ימואלה הגח ,יאמב

 םירניס תושבול תודליה ויה םייגיגחה םידגבה לע .גח ידגב

 ירוניס היהי דימתש הגאד ימא .הרחת דב םייושע םינבל

 תותכה לכ םיאצוי ויה רקובב הז םויב .ץהוגמו ןלמועמ ,סבוכמ

 המוקדטק .ןמטוג רמ להנמה דעוצ ןשארבשכ ,םהירומ םע

 לעו הביש תורעש וצנצנ רוחשה ,ןטקה ונקנקזב ,הזרו היה

 ,תסנכה־תיבל ונעגה תורוש תורוש .הנבל שק תעבגמ ושאר

 דימת יל .םיפיה ונידגב לע הינשה ינפב תחא ראפתהל ונקפסה

 ומכ ,רמועב ג״ל ףא .םלוכמ הפיה אוה ירוניסש המדנ היה

 ץוחמ ונאצי הז גחב םג יכ ,דאמ ילע בוהא היה ,יאמב ישילשה

 יבג לע תפתושמ החורא ונכרע רעיו הדשב .רפסה־תיב ילתבל

 ונקחיש החוראה ירחא .קוריה אשדה לע השורפה ׳הנבל הפמ

 רוזתל לבח היה םייברעה תעש ברקתהבו םיפתושמ םיקחשמ

 דומילה תונש עברא ופלח ךכו .תרשואמ יתייה לבא .התיבה

 .הז רפס־תיבב

 ליחתה ריעב *תידוהיה היסנמיגב םידומילה תלחתה םע

 'הנכש היסנמיגה .הקסרלטוק בוחרב דמע ןינב,ד .ייחב שדח קרפ

 ילע ושע בר םשור .םירייד ורג הטמל וליאו תישילשה המוקב

 חולהו םיהובגה םילספסה ,תויקנהו רואה תואלמ תותיכה

 .תולמעתהה םלוא יניעב היה לכמ הפיה ךא .קירבמהו הובגה

 ולוב יושע ,הצוחה הנופה ,דחאה וריקשכ יקנע םלוא הז היה

 ידיצל .חצ ריואו רוא הברה רדוח היה םכרד ,םילודג תונולח

 ונלמעתה םהילעש ,םינוש תולמעתה ירישכמ ויה תוריקה

 יפל הרושב ונדמע הזה יקנעה םלואה עצמאב .הבר האנהב

 תוארוהל םאתהב םיליגרת םיעצבמ ונייה רותה יפלו הבוגה

 רשאכ ,ונרגבתהש שיגרהל ונלחתה תוהובג תותכב .הרומה

 ןיב .ישילש ףוגב ונילא תונפל וליחתה םירומהמ םידחא

 המוק־ןטק היהש ,ץיבוכורוב עבטל הרומה היה וללה םירומה

 ונעדי ונאו ,התיכב טולשל עדי אל אוה .חרק ושארו־ רוויח

 .וז הדבוע לצנל

 .ןמרבליז יכדרמ ,"עיזאנמיג עשדיי יד" :האר •
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 (ןייטשדלוג) קגרג (היזדנא) הנח

 תיניטלל .דרומה .תיניטלו תיתפרצ ונדמל תורזה תופשהמ

 ורעשו ,ףופכ תצק ובג ,הובג ,יניצר היה שיטקילד ןודא

 .הזה רועישה ילע היה בוהא .ההובג תירולבב קורס ףסכומה

 תא תיבב ןיכהל לק יל היהו ,הרהמב תיניטלה תא "יתספת"

 יתייהש ןויכ ׳ילא הפי היה הרומה לש וסחי ףא .םירועישה

 :ונלש תכנחמ .דתיה תינלופל הרומה .הז עוצקמב תובוטה ןיב

 .דתיה איהו התיכה לש תודוסה תא ונרפיס הל ,רגיט תרבג

 רמג םע םישוע ונייהש ,תויפשנב גהנתהל ךיא ונל הריבסמ

 התיה .הידומיל לעו התיב לע ונל הרפיס ףא .םידומיל תנש לכ

 דוע ונל ףסונ וזה היסנמיגב .תונבה לע רקיעבו ,ונילע הבוהא

 ך״נתה תא ונדמל תדה ירומל םוקמב יכ ,תירבע :עוצקמ

 ישוקב ,ףקשוממ ,דרבסורג רמ היה תירבעל הרומה .תירבעב

 0און1;0 $21(0

 $21(01:.4 £1£^£א148א4

.. 

 5\¥14ס6(:1\\ז0 $21<0£א£
 (א1/א£8 010'#א£? .ץ)

 80 א 2X01 5,'א ¥ 19£0... 1

...... .. 
_ 

 ר
7^ . 

_19/2?. 
 ^ וי ס ^ 1 £ 01 £ . ש ¥ 2 א \ א 14 ״* .

 ^$1^1*11^ סס $2א01¥ >¥״._19,^

 1 ט 1< 0 א,־(: 2 ¥1.^:םא זג ..19^/.?,

 "0$זגזאז^1 ו?0ו<ע 521<0£א¥*1 $?ז**\¥0\¥4£2*־ 8ז^..

 1 ק*2¥״<2^^<.:--ק1£א0§01 \¥ א^טא^סזז \¥ 24*1<£51£

 .. 0םם21^£0^ א45!4ק11^)\€£ ?051^?¥:

 **׳ א61106 8611011:.^../^..^...,....״.

 " ש 1$2?אט 8068אןא:.".״״..._

 * 68?7א060X67814 2 06?67:.,.״,._

 " ?82?80002א6#57X15:......״.  .)_

 " *11370811:."., ״£...,־^2%׳/_^

¥."...'060086611 " 

 - ^5טאא60א:.   .,״..-.".

 * 803076011 8$02אץ0א/.. . ״דר..דר:....-״—..,—״_=£

 , 01אא687ד06:.....דל....״.— ...״— - —_

 -סא!^4^^2^^ 19־2/.£.

 א6\]02ץ01£1.." 00021611?

 !!ד10זן}2גומ וו^!מ0ח?02!1ט52 ק0ו1קו3לא

 'א1£80

 ןייטשדלוג הנח ש״ע רפסה תיב תדועת

 .זא וניניעב בושח היה אל הזה עוצקמ יכ ,התיכה לע טלש

 ימואלה ידוהיה שגרה ונב ררועתה תירבעה דומיל םע ךא

 לכש תונורכזה ירפסב ובתכנש םימגתפב רקיעב יוטיבל אבש

 היתורבחל העיצהשו םהה םימיב שוכרל ןוכנל האצמ תב

 .היגיגה תא וב בותכל

 תא קיסעהו ונבלל רודחל טאל ליחתה ימואלה ןויערה

 תוינויצ רעונ תועונת ריעב ודסונ הפוקת התואב .וניתובשחמ

 ףרטצה דמולה רעונה בור ."ריעצה־רמושה״ו "ץולחה" ןוגכ

 ¬גהלו תונויצל ,תויפוצל הירבח תא הכניחש "ריעצה רמושה״ל

 םינושארה םימיב .יטילופ ןויבצ העונתל היה אל תאז םע .המש

 םירופיסל םיבישקמו םידקורו םירש ,ךק״ב םיפסאתמ ונייה

 ,ינא תרכוז .םיכירדמה םירפסמ ויהש ,לארשי־ץרא לע םינוש

 תא ונתא הרש .דתיה גרבנירג הינאמ ונלש הכירדמהשכ

 היניע ׳"םוד" תדמענ .דתיה ,"הנקזחת״ה תא וא ,"הוקתה"

 הנומש" תליפת יל ריכזמ היה רבדהו ׳הלעמ יפלכ תומרומ

 רקובב םיאצוי ונייה םיגחב וא תותבשב .יבא לצא "הרשע

 ומייקתה םש ,"בייקינופ" וא ,"יבלפופל" ,ריעל ץוחמ לויטל

 יקחשמב עבטה קיחב אתווצב ונקחיש .(תופיסא) "תוקרויבז״ה

 ריצה העונתה לע םיכירדממ תואצרה םיעמושו טרופס

 ¬מושה לע ,ואדרונ ,רקסניפ ,לצרה לע :הידסיימ לעו תינ

 הלאה םירבדה לכ .וירבחו רודלפמורט לע ,םינושארה םיר

 ¬עגב ינא תרכזנ םויה דעו ,וניתוחומבו וניתובלב וגפסנ

 הצוחמו ריעב םימיענה םיקחשמהו םילופיטה םתואב םיעוג

 םע תונוש תושיגפבו ץיקה תולילב בראנ רהנה לע טיישב ,הל

 ונפתתשה ,תוכומסה תורייעהמ "ריעצה־רמושה" תעונת ירבח

 ףוסאל תוגוז תוגוז םיאצוי ונייהו תוינויצ ללכ תולועפב םג

 םעפ ידמ .דועו "םילקש" םירכומ ׳תמייקה־ןרק ןעמל ףסכ

 "יאמב ישילש" בוחרב ,ץר תרבג לצא םיפסאתמ ונייה םעפב

 םירפוס ונייה הבר תוריהזב .ףסאנש ףסכה תא הל רוסמל ידכ

 תולועפב .רתוי הפסא העונת וזיא ךירעהל ידכ תועבטמה תא

 תוח״ודל ונבשקה ,ריעבש םירגובמה םינויצה םע ונשגפנ ולא

 לכבש םיאג םירזוח ונייה ,םיריעצה ,ונאו ׳תונוש תועונת לע

 .לארשי־ץרא ןעמל המ רבד ונישע תאז

 ,ונרגבתהשכ .תויניצר רתוי תובשחמ ונבלל ואב םייתניב

 "ןק״המ םירבחה .ץראב ץובק ייחל ונמצע תא רישכהל ונלחתה

 תורייעמ םירבח דוע לאו בוקשיוו השרוו ישנאל ופרטצה ונלש

 תאצל יתטלחה ינא ףא .הרשכהה תוצובקל ואציו תובורק

 ירוהל יתעדוהשכ .ונומיקהש "ןיערגה" ירבח םע דחי הרשכהל

 יענכשל וסינ .רופיכ־םויב ומכ .לבא םויל םויה היה יתטלחה לע

 יתאצ ינפל .יתעדב הנתיא יתייה לבא ׳יתטלחהמ יב רוזחל

 "תחא תב יתדבא" .יבא יניעב תועמד הנושארה םעפב יתיאר

 .יבא רמא
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 ןמ שי ם הרובד

 ונרג .ץראב ץובק ייחל לגרתהל ונלחתה "הרשכה״ב

 ונייה וניתורובשממו .ףתושמב ונלכאו דחיב ונדבע ׳אתווצב

 הלק אל ,דתיה הדובעה .תורסנמב ונדבע .ונמצע תא םילכלכמ

 יכ ,הוואגבו תונשקעב ונכשמה תאז לכב .םועז היה הרכשו

 .לארשי־ץראל הילע — ונתוא הרשק תחא הבשחמ

 ירבח לכ םע דחי התיבה יתרזח הרשכהה תפוקת םויס םע

 ראוני תיצחמל עבקנ הדעומש הילעל ןנוכתהל ידכ יתצובק

 תא בוזעל יל היה לק אל .ירובע השק הפוקת תאז התיה .1933

 ,יתיילעל ודגנתה רשאו יתבהא הכש ,יתחפשמ ינב תאו תיבה

 יריקיל יתרבסה .םירחאבו יב םג יתמחל ץמואבו תונשקעב ךא

 הזז ינא ןיאש וארשכו .םירחא םייח תויחל תלגוסמ ינניאש

 םירוה תבהאבו הנבהבו ,הבשחמל לגרתהל וליחתה ,יכרדמ

 .ףסכבו שובלב יתרזעל ואב

 לע וכבש החפשמה ינב םתואש ,רבדה םויאו ארונ המ

 .םיצאנה םיחצרמה ידיב ודבאש םה ,"הדובאה תב״ה

 ןמשיפ הרובד

 (יקסנימובונ תיב) אבס תיב

 ־לופל תינופצ היוצמ התיהש הווחה זכרמב דמע אבס תיב

 דחא רטמוליק קחרמבו ריעהמ םירטמוליק ינש ךלהמ קסוט

 הנוילעה ותמוקבו תומוק יתש ןב היה תיבה .באלפופ רפכהמ

 .םישנ תרזע םג שמיש רשא ,םיחרואה רדח םע תסנכהדויב היה

 לע םהינב תשמח םדי־לעו אתבסו אבס ורג הנותחתה המוקב

 ,רצחב ונצצורתה .םידכנ רשעדזעבראכ ונייה .םהיתוחפשמ

 חיס הזו הרפ הז .ול ץמיאש םייח לעב היה ונתאמ דחא לכל

 םיאצוי ונייהו תונושה הווחה תודובעב ונבלתשה .בלכ הזו

 .םהיסכנבו םתזוחאב וחקפו ורייס רשא וניתובא םע תורעיל

 .עבטה קיחב ונלדגו ונחמצ

 רשא ,הלודג תפר הב הדמע .אבס לש הווחה ,דתיה הבחר

 .הפי הוורוא הבצינ התונכשב .ריעה ישנאל בלח םג הקפיס

 וערתשה םביבס .חמק תנחטו הלודג הרסנמ ודמע הווחה י״ע

 םיקחרמל תורעי וכשמתנו תוינטקו המדא יחופת ,האובת תודש

 יבס לש וקוסיע רקיע .אבס לש ותזוחאל היה ךייש םתיברמש

 ,םיצע רכומו הנוק היה .םיצע רחס היה יקסגימובונ בייל הדוהי

 ,הלודגה הרסנמב םדבעמו םהיצע תא תרוכ ,תורעי שכור

 הז ףנעב םיחמומל ובשחנ יבאו אבס .ודיל םירזוע וינבשכ

 תורהנב וליבוה םיצעה תא .םתצעל לואשל וגהנ תורעיה ירחוסו

 .הינמרגלו הילגנאל םתוא וקוושו םילמנה לא

 לכאמל ןהו םדא לכאמל ןה ויה םידעוימ האובתה תודש

 השמיש רשא ,ונלש תמקה תנחטב ונחט הטיחה תא .המהבה

 רגש ידוהי ןחוט ליעפה הנחטה תא .ךומסה רפכה ישנא תא םג

 יחופת םג ונלדיג תואובתל ףסונ .קינלמ ףסוי םשב םוקמב

 ,דתיה תרווכמ םג .תיבה תכורצת ליבשב תוקריו תוינטק ,המדא

 םייחה חרואב דאמ ןינעתה רשא ,אבא לש ויחופיט תב ,ונל

 ־תיתורפס תוליעפ .ןהייח לע תורבוח רפסמ בתכו םירובדה לש

 דומלל הנפ רשא (והיתתמ) סטאמ ידוד־ןבל הדמע וז תיעדמ

 ללגב הטיסרבינואל ולבקל וצר אלשכ .רנירטו לש עוצקמ

 הווחה לע רפסו יבא לש ויתורבוח תא הארה םידוהיל תולבגה

 םויס םע .ופוס היה רמו םוגע המ םרב .ול ליאוה הזו ונלש

 הרבחו רבח יוולב הווחל אב ראותה תלבקו הטיסרבינואה

 .רהנב ץחרתהל םתשלש ואצי תבשב .תבש ברע ימימ דחאב

 .ויקמעמב עבטו היחשב םהמ קחרתה ידוד־ןב

 .דובכ תררועמ העפוה לעבו המוק הבג ידוהי היה אבס

 םייוגה םגו דואמ ותוא ונדביכ ונא .םיאגו םיאנ ויה וינפ

 הבישיב ךכ־רחאו רדחב דמל ,ירטא׳זב דלונ אוה .ותוא וכירעה

 לוח ידומיל דמל תיבב .בולוקוס םוחנ םע דחיב ונטוק ריעב

 תיסור ,תינלופ ,שידיא ,תירבע עדי יבס .םייטרפ םירומ י״ע

 תא ונעמש םעפ אלו רתויב בהלנ היה תונויצל וסחי .תינמרגו

 .ימואלה ןויערל ודגנתה רשא םידוהיה םירחוסה םע ויחוכיו

 תא ורישכהש םיצולח תוצובק ודבע םהב תופוקת ויה הווחב

 .הצרא הילעל םמצע

 רפכה י״ע .םינטייקה ףנע אוה ,ונקשמב היה ףסונ ףנע

 םידוהי םינטייקל ונרכשהש ,תוריד וללכש םינבמ רפסמ ויה

 םידליו םישנ שפנהל םיאב ויה ללכ ךרדב .ץיקה תנועב

 דחוימ יווה חתפתה .םילעבה ופרטצה עובשה יפוסלו השרוומ

 ,שפוח םוי ,ןושאר םוי אובל חור רצוקב וניכיח םידליה ונאו

 לע .םיטשוקמ םיסוסל תומותר תולגע ידוד םיחקול ויה וב

 םישפונה תוחפשמ תאו ונתוחפשמ לכ תא ובישוה תולגעה

 םויה לכ םילבמ ונייה רעיב .רעיל הלהצבו החמשב ואציו

 הלודגה ריעה תריוא .תוגצהבו םידוקירב ,םירישב ,הדועסב
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 יקסנימובונ תחפשמ אבס תיב

294 



 (יקסנימובונ תיב) אבס תיב

 יקסנימובונ לש הרסנמב םידבוע קסוטלושב "בוכור;" ץוביק ירבח
 יקסנימאוואנ ןופ קאטראט םעד ןיא ןטעברא קסוטלוש ןיא "בוכורג" ץוביק ןופ םירבח

 דחא .ונתוא ומיסקה םינושה םהירופיסו םיינוריעה ואיבהש

 ידוד .להקה תא עשעשמ היה ,יוקיח ןורשכ לעב היהש ידודמ

 .וננמז תא םימיענמו תיחופמ לע םינגנמ ויה

 היה ,רומאכ .ונתויהב תבשהו גחה ימי םג ויה םיפי םימי

 תותבשב םיאב ויה וילאו הרות ירפס ינש ובו תסנכרויב ונל

 לעבו חליפת־לעב היהש אבס ...הליפתל ךומסה רפכהמ םידוהי

 הרותל היילעב דבכמ אוהשכ דומעה דיל דמוע היה ברע לוק

 אתבסו אבס תיבל אובל ונגהנ םידעומבו תבשב .רפכה ישנא תא

 .גחה תכרבב םכרבלו

 תא שוחלו הליפתה תעשב אבס דיל דומעלו אובל יתבהא

 תילט ףוטע דמעשכ ,השודק רמא ולוכ .ונממ העבנש הנומאה

 ונייה םיבוסמ הליפתה רחא .ותליפתב עוקש הלודגו הבחר

 .לק דוביכבו הקשמב ולבקתנש רפכהמ ואבש םידוהיה םע

 .םתנומאב םתוא ררועמו שרפמו שרוד ,םהינפל בשוי היה אבס

 תונחלוש דיל ותיבב סנכתהל החפשמה לכ הגהנ הכלמ הוולמב

 החפשמה זכרמ היה אבס .םירופיס רפסלו תורימז רמזל ,םיכורע

 .הראפו

 ונפתוש .ריעה ידוהימ םיקתונמ ונייה אל ךא הווחב ונייח

 ־דנשכ הפסכמ םעפ אל המרת ונתחפשמו םלרוגבו םהיתויעבב

 .ריעה יסנרפ י״ע תאזל השד

 ריעב תידוהיה היסנמיגה תמקהב םיכמותהמ דחא היה אבא

 תודוה .םירחא םידימא םידוהיל המודב הסוסיבל ופסכמ ןתנו

 — תלוכיה יטועימ םירוהה ומלש ,היסנמיגה החתפנשכ ׳הזל

 ךא .םולשתמ םירוטפ ויה תלוכיה ירסחו רתוי ךומנ רכש

 רשאכ הרגסנ איהו םיבר םימי דמעמ הקיזחה אל היסנמיגה

 םידימלתהמ קלח .יקסברג יקוח בקע רערעתה ילכלכה בצמה

 ידוד ינב ףאו — תיתלשממה היסנמיגב םהידומיל וכישמה

 רכש ,יבסב עוגפל הצר אלש ,יבא םלוא ..תאזה היסנמיגל ונפ

 .תיבב ונדמל ונאו םייטרפ םירומ ונל

 תמחלמב .תוחונמ ימ לע דימת ולהנתה אל הווחה ייח

 םינושח םישבוכה לש םנוזמ תא קפסל ונצלאנ הנושארה םלועה

 ידוהי תמועל ונידיב היה וננוזמ ךא .םדסחל םינותנ תויהלו

 .םהל םג ןוזמ הווחה הקפס םיקרפל .רוסחממ ולבסש ריעה

 תיאלקח תרצות קוושל היה רוסא ינמרגה שוביכה תפוקתב

 תרצותהמ קלח ריתסהל ונלדתשה ונא .אבצה י״ע םרחוה לכהו

 ,תיחקפו תינניח הרענ ,תרזוע התיה ונתיבב .ריעל הריבעהלו

 דבש ריבעהלו םינמרגה םירמושה לע םירעהל החילצה רשא

 תחלצב םדי ונמט אל םיקיבשלובה םג .החפשמלו ריעה ידוהיל

 םיקיבשלוב המכ ונלצא ועיפוה דחא םוי .ונשוכר תא וזזבו

 ,תובר םינש ונלצא דבעש ,ירצונה הווחה רמוש לצא ולאשו

 תוארהל ונממ ושקיב םהילא אצי אבסשכו .הווחה לעב לע

 דבקעב דעצ רמושהו םהמע אצי אבס .הווחה תודש תא םהל

 :ותוא לאשו לעופל דקפמה הנפ הדשה הצקל ועיגהשכ .םהית

 דואמ יל רקי הז ןודא" :דגה הנע "?ונירחא התא ךלוה עודמ"

 ונא םיכירצ ,הווחל רוזחו םוק" :דקפמה רמא ."ול גאוד ינאו

 ץפק ."םילעופה םכתא לצנמה ,שוכר לעב אוהש םושמ ,וגורהל

 םא" :רמאו יבס ןיבו םהיניב דמע ,יקסנייק ומשש ,רמוש ותוא

 ונל אוה בוט .ומוקמב יתוא וגרהו ומוק םתא םיצור וגרהל
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 ןמשיפ .דרובד

 ושע ׳הארנכ .",דער לכ ונל השע אל אוה .ותוא םיבהוא ונאו

 .אבס תא ובזעו ומק .םהילע םשור הלא םירבד

 .םיחיכש יד ויה אבסל םילעופה תוריסמ לש הלא םייוליג

 שכר אבס .תועקרק תיינק רוסיא לח םידוהיה לעש ןמז היה

 ¬וסמה וילעופמ דחא םש לע ןתוא םשרו ךומסה רפכה תומדא

 וב ןתינש ןומאה תא דגה רפה אל ,לטוב קוחה רשאכ .גר

 .אבס םש לע ומשרנ תומדאהו

 םמוקמבו ףולחל ולחה הווחה לש םיבוטהו םיפיה םינמזה

 םידבכ םיסמ וליטה יקסברג לש ונמזב .םישק םימי ועיגה

 הלהו תחפ רחסמה .הללכב הווחהו הרסנמה גושגשב ועגפש

 לע יתמלח ינא םגו .לארשיל התלע ינממ הלודגה יתוחא

 םיפעוסמה ויקסע םלוא תונויצב בהלנ ךמות היה יבס .הילע

 יכ ןעטש ריעה בר ירבד םגו לארשי ץראל תולעל ונממ וענמ

 דרפנשכ ,הצרא יתולע םע .ועיפשה הלואגה תא קוחדל ןיא

 ךירצ" :רמאו ובל רוגס תא אבס חתפ סובוטואה דיל ינממ

 םע תובאה ץראל תולעלו בולוקוס לש ולוקב עומשל יתייה

 םאו .אטח לע הכמ ינאו תואיגש הברה ונישע .יתחפשמ לכ

 תויהל הצור ינא .ונתוא ולעת םתא ,םכתא יתילעה אל ינא

 םיבר אלו אוה אל ,הכז אל אבס םרב ."לארשי ץראב םכתא

 םידוהיה ושרוג ,הינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע .יתחפשמ ינבמ

 הרטפנ אתבס .שוריגה ינפל תאצל הקיפסה ונתחפשמ .רוזיאהמ

 םחיתוחפשמ לע לאיחי דודו םולש דוד םע אבסו ןכל םדוק דוע

 םהיתוחפשמ םע עשוהי דוד ,םוחנ דוד ,ימאו יבא .השרול ואצי

 עצפנ יבא ,הריישה הזגפוה החירבה תעב .יסורה לובגל ונפ

 תוחרזא ולביק ,םינולסל ועיגה םה .ופרשנ ןילמלטמה לכו ודיב

 ילהנמכ וקסעוה םוחנ דודו יבא .תונוש תודובעב ורדוסו תיסור

 .תורוחש תודובעב םינבהו רעי תלתשמב הדובע

 ,תוצעומה־תירב הינמרג תמחלמ הרפ םע 1941 תנשבשכ•

 םוקמב םידוהיה לכ תא ופסא םח ,םינולסל םיצאנה ועיגה

 .אשמ תינוכמ ,דתיה ,הריעצה יתוחא לש לעב ,יסיגל .זוכיר

 תחקל התצר יתוחא ךא החרזמ טלמלו רחמל יתוחאמ שקיב אוה

 .וטואהמ הצפק יתוחא לבא ורחאי ןפ הב ץיאה יסיג .םירוהה תא

 .התפסנ יתוחאו יסיג לצינ ךכו

 תא םינמרגה םינעמ דציכ הארו יסיג תברקב דמע יחא

 ערכ אוהו ואיטחה אל םירודכה לבא .חורבל הסינו ץפק .סיגה

 דוע בזע עשוהי ידוד .שאב םינמרגה ולעה ראשה תא .לפנו

 .םייחב ראשנ ךכו היסור םינפל עסנו םינולס תא םדוקמ

 תומל קיפסהו םהיתוחפשמו וינב םע השרול עיגה אבס

 ספתנ םולש דוד .לארשי רבקב רבקהלו וטיגב "יעבט תוומ"

 הוואל יושנ היה ,לארשי ידוד ןב .דמשוהו תויצקאה תחאב

 תבה םע הווא הכלה דחא רקוב .םואבנירג תחפשממ רלסרב

 ידוד ןב .םייתשה תא וגרהו "הצל ודמח" םינמרגה .בוחרב

 ירחא שקיב םינמרג םידרשמב דבעו יראה דצב היהש ,שאדא

 אוה .בריס לארשי ךא .וטיגהמ חורבל לארשי תא הז ןוסא

 .םמד תא םוקנל ףאשו םיקמנה ומע ינב תא בוזעל הצר אל

 .דרמל םדוק ותמוה ומאו ויבא •השרו וטיג דרמב הפסנ אוה

 שגפנ וטיגל ץוחמ דובעל רקוב לכ אצוי היהש לאיחי דוד

 תומדאה תא ונמזב םשר אבסש יוגה לעופה תב ,השאטפ םע

 היה לוכי אל אוה ךא ,וריתסהלו וחירבהל התצר איה .ומש לע

 ךכו .דואמ הלוח ,רתיהש ,הדבל ,ותשא ,הדודה תא ריאשהל

 .יקסנימובונ תיב ישנא תיברמ ודחכוהו ופסנ

 תונשעה תומדאל המחלמה םויס םע בש לצינש עשוהי דוד

 .תוברוחה ןיב רכח ןמיס שפיחו השרו וטיג לש םדה תויוורו

 ...אצמ אל אבס לש ותרובק םוקמ תא וליפא ךא

 םינמרגה וביחרה המחלמה תעב .ונלש הווחב םג רקיב אוה

 .יתמחלמה ץמאמל םהל םישורד ויה םיצעה יכ ,הרסנמה תא

 תודלי ונילע הרבעש םוקמב ,םידוהי םייח וחרפש םוקמב

 הכישממה תינלופ תיתלשממ הרסנמ תעכ תדמוע תרשואמ

 ידימ ללח ולפנ הוחתפו הודסי רשא םישנאהו םיצע רסנל

 .םידזו םיחצרמ

 ומתש יפכ ןילופב תידוהי הווח לש הייח קרפ םלשנו םת

 .הידוהי תובבר ייח ומלשנו
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 יקסנימאוואנ בד עשוהי

 תונורכז עכ>>מ הפ סאווהע

 קאטואס רעזדגוא
 טייוו טשינ ,דלאוו א ןיא ןענאטשעג זיא קאטראט רעזדנוא

 םוצ רעזייה יד .טניווועג רימ ןבאה טראד ןוא קסוטלופ ןופ

 .עיצארטסינימדא רעד ראפ ןוא ךיז ראפ ןעוועג ןענעז ןעניווו

 ראפ ןרעמיצ ייווצ טיובעגפיוא ןעמ טאה טייצ רעכיילגוצ

 זיא רעכלעוו ,רעד חרוא ןא ןסייהעג טאה לאמ א .םיחרוא

 ׳טסווועג ןבאה טייל עמערא יד .רעזייה יד רעביא ןעגנאגעג

 .םיחרוא תסנכה ראפ םירדח דיז ןעניפעג ןבייל בקעי ׳ר ייב זא

 .קאטראט ןיא ןקיטכענ ןעמוקעג םיחרוא עמערא עלא ןענעז

 רדס םייב רענלעז עשידיי ייווצ יד
 ןשידיי א ןעמענוצ גהנמ א ןעוועג זיא וראי עקילאמא

 ןופ טקישעג זדנוא ןעמ טאה לאמנייא .בוט־םוי ףיוא רענלעז

 ךאנ קנעדעג ךיא .םירדס עקידחספ יד וצ רענלעז ייווצ טאטש

 *ייווצ רעד ,זאראמ — רענייא :ןסייהעג ןבאה ייז יוו םויה דע

 .דנאלסור ןופ ןעוועג ןענעז עדייב .ןיקראמאט ןבואר - רעט

 רעטייווצ רעד ןוא רעדיליסקלאפ ןעגניז טגעלפ רעטשרע רעד

 ענייז ןופ רענייא .ןציוו ןגאז רעדא תוישעמ ןלייצרעד טגעלפ

 ןופ ןובשח ןפדא ןראוועג טגאזעג ,ךיא קנעדעג ,זיא ןציוו

 יד ,יז לייוו ,היה רעד טימ ןטייב ךיז ליוו רעכלעוו ,שטנעמ

 ,טכעלש יז זיא ,ןייז טכעלש טשינ ראט׳מ זא טשינ סייוו ,היח

 ןוא ןקידגיז טשיג ראט׳מ זא ,סייוו ,שטנעמ רעד ,רע רעבא

 םעד לחומ םיא זיא היח יד רעבא ...רע טקידניז ןגעווטסעדנופ

 ןציז רימ ןגעלפ יוזא .ןטלא םייב ןביילב רעסעב ליוו ןוא שיוט

 ןזיב תוישעמ ןלייצרעד ךיז ןוא םירדס יד ןטכירפא ןכאנ

 יד ׳ד״יה ,רעדירב עניימ יוזא ,ךיא יוזא .ןיידא גאט ןעיורג

 .ש״מי רעדרעמ עשישטייד יד ןופ ענעמוקעגמוא

 רעסאפ ןיימ
 ןראי עלא .הבחר דיב ןבדנ א ,בוט גזמ א — עבט רעד ןופ

 ־עג" זיא רעטאפ ןיימ ןעוו ,ןטייצ ןעוועג .לזמ־רב א ןעוועג

 זיא תבש עלא .יוזא טשינ — לאמא ןוא טוג ראג ףענאטש

 .(הרות־רפס ענעגייא ןא טאהעג) "ןינמ" ןעוועג זדנוא ייב

 עקימורא עלא .ןכאוו רעד ןיא ןענוואד ריוא ןעמ טגעלפ לאמא

 המלש ׳ר — ייז ןשיווצ ,ןענוואד םוצ ןעמוקעג ןענעז םינכש

 ־ורפ א רעייז ,דראב רענייש רעגנאל א טימ דיי א ,רעטסוש

 ךס א .רפס םוצ הילע ןא ןעמויקאב תבש עלא טאה סאוו ,רעמ

 ןקעווצ עלאנאיצאנ ראפ ןראוועג טלמאזעג ייברעד זיא טלעג

 ־טנעעגרעביא זיא טלעג סאד .א״א דוסיה־ןרק ,תמייקה־ןרק יוו

 ןיימ .ץנימרעפוק והיעשי ׳ר ןופ טנעה יד ןיא ןראוועג טדעפ

 רערעדנאסקעלא םוצ ןראפעג ןראי עגנוי יד ןיא זיא רעטאפ

 ׳ר ,ןיבר רענימיזדאר םוצ — ןראי ערעטלע יד ןיא ןוא ןיבר

 לאמנייק ,טסינויצ א ןעוועג טייצ רעבלעז רעד ןיא .עלעדנעמ

 ראפ ןעגנודנעפש ענעדישראפ יד ןופ טגאזעגפא טשינ ךיז

 .לארשי־ץרא

 לוודיס עניילק סאד ןוא הדות־רפס יד
 ןסאס ןיימ ןופ

 ץנאג רעביא ןטיירפש ךיז ןעמונעג טאה עראמכ עניורב יד

 ,עטשרע עמאס יד ןעוועג ןענעז תיי •ראי ןטם־39 ןיא ןליופ

 םעגייא ןדעי זיא קערש־טיוט א .טליפרעד סע ןבאה עכלעוו

 .תואיבנ עטכעלש א טגאנעג טאה רעצרעה יד ןיא ןוא ןלאפאב

 'אזוצ טאה גנורעקלעפאב עשיליופ "עכעלדירפ" טציא זיב יד

 ןתמא ריא טקעדעגפיוא שראמניהא ןשיצאנ םעד טימ ןעמ

 בילוצ יא ,רעשרעה עיינ יד ראפ הפינה בילוצ יא ,ףוצרפ

 טאה׳מ .תורוד־רוד ןופ טלצראוועגנייא זיא סאוו ,לארשי־תאנש

 טביורעג ןוא טנעה עשישטייד יד ןיא ןדיי ןבעגרעביא ןפלאהעג

 םעצולפ ןבאה "םייוג עטוג" עקיטכענ הפרח ןא רעזייה ערעייז

 .טנעקרעד טשינ "םעקשאמ" ערעייז ןוא היאר יד ןראלראפ

 ןיא ךאנ ןסאג יד ףיוא ןזיוועג קיצניוו ץנאג עקאט ךיז טאה׳מ

 יד ףיוא .קסוטלופ ןקידנריפוקא־שיצאג םענופ גאט ןטשרע

 א ןפלאהעג ןבאה עכלעוו ׳יד ןעוועג ןענעז ןלייצ וצ רעגניפ

 וליפא טווורפעג רעדא טיורב א טימ ;הרצ־תע ןא ןיא ןדיי

 ,ןענעז ןלאפעג .ןבעל ענעגייא םאד םיא ראפ ןלעטשנייא

 ־ראבמאב עשיצאנ עשירעדרעמ יד ןופ ךס א ,תליחת ןיא דלאב

 ־סיוא ןגעלעג ןענעז ךיילגוצ דרעפ טימ ןשטנעמ .ןעגנוריד

 יד טגאיעג טאה׳מ עכלעוו ףיוא ,ןגעוו יד ףיוא עטעגרהעג

 ןיימ ןעוועג ךיוא זיא ןדיי ענעי ןשיווצ .ןדיי רעקסוטלופ

 זיא ןגעמראפ ץנאג ןייז ןופ .יקסנימאוואנ בייל בקעי ,רעטאפ

 ןוא הרות־רפס יד ןעוועטארוצפא ןבעל ןיא ןעגנאגעג םיא
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 יקסנימאוואנ בד עשוהי

 טלקיוועגנייא טאה רע סאוו /׳הבר הרוהב" לרודיס עניילק סאד

 רעשיליופ רעטנאקאב א וצ ןבעגעגפא םע תא ךאלייל א ןיא

 י (וואקשיוו וצ געוו ןפיוא — ףראד א) ןישטלאג ןיא החפשמ

 ־בוא ןטלאהאב םע טאה ,החפשמה־שאר רעד ,אברעשטש ףעזוי

 6 יד ןופ ףיול ןיא טיהעגפא םע ןוא רעייש א תפ ןדאב ןרעט

 .ץואי־המחלמ עקיטולב

 ןטלאק ןטייוו םעניא ,זדנוא וצ ןעמוקעגנא זיא 1941 ןיא

 /׳הבוט המיתח רמג" :רעטרעוו עמעראוו ראפ יד — ריביס

 ןטסגנוי ןייז תא לאיחי רעדורב ,רעטאפ ןיימ ןופ טריסערדא
 רעוועשראוו רעד ןיא ןבירשעג ,(טלא ראי 10) עלעשרעה תז

 רעטצעל רעד ךיוא תא רעטשרע רעד ןעוועג זיא םאד .אטעג
 רעביא ןיוש פא טיה ךיא ןכלעוו ,ןמיס רעקידעבעל רעקיצנייא

 ...ראי 30

 ןיימ ןגעוו םיטרפ ליפ טסווורעד דיז ךיא באה ךאנרעד

 םייב ןעוועג זיא גאט רעטצעל רעייז .עילימאפ ןוא רעטאפ

 .אטעג רעוועשראוו םאד ןרידיווקיל

 זיא ריד ךאב קנעדנא רעד !עטאט רערעייט ,קיור ייז

 עניילק םאד תא הרות רפס יד :גאט ןקיטנייה זיב ןבילבעג
 .הנידמ רעשידיי רעד ןיא טנייה ךיז ןעניפעג — לרודיס

 -.תומותי עשידיי ייווצ יד

 טסארפ א ,ןסיורד ןיא טסארפ א .ריביס ןיא גאט־רעטניוו א

 םעד ףיוא דלאג ןלעה ריא טיש תז יד שטאכ ,המשב רעד ןיא

 א ךאב ,ןאד ךיא ןיב ןעגנאגעג .יינש םענעריורפראפ ןסייוו

 ׳ר ןכוזאב (טעברא־טכאנ א קידנטעברא) ורפא ןקיגאטייב

 ףיוא טניווועג טאה סאוו ,בר א ,ןטנאקאב א םעניימ ,ןעלהמלש

 .טאטש טייז רעטייווצ רעד

 רימ טאה ,טריפראפ ןבאה רימ סאוו ,םעומש םעד ןיא

 םאוו ,תומותי עשידיי ייווצ ןגעוו השעמ א טלייצרעד בר רעד

 רעמאזנייא רעטרעיורטראפ א תפ דיז וצ ןעמונעג טאה רע

 םאוו ,ןרעטלע ערעייז ןופ הריטפ רעד דאנ דיילג — בוטש

 ןוא ןעיצרעד ייז ןעמ ףראדאב .סופיט א ןופ ןבראטשעג ןענעז

 — עטייווצ יד ,טלא ראי 9 ,עלהנח טסייה ענייא .ןסע ןבעג

 ־גיק עגנוי עטמותיראפ יוזא ייווצ יד .טלא ראי 12 ,עלעקשענ

 טאה ןיילא בר רעד לידו ,טרירעג קראטש רימ ןבאה ךעלרעד

 טאה לארטש א יוו קנאדעג א .תוקחד םיורג ןיא טבעלעג

 ךיז טימ גראווניילק סאד באה ךיא .רימ ןיא ןטכיולעגפדא

 וצ — געוו ןקיטסארפ ןפייטש םעד רעביא .ןעמונעגטימ

 ייז ךיא באה — ךרעב מ״לק 6 א ׳רעצעלפ־ןיווו ערעזדנוא

 ערעייז שובלמ־רעביוא םענעגדצעגפארא ךיז תפ ןיימ טימ

 טריפעגניירא ייז באה ךיא .טקעדעגוצ ךעלעפרעק עקידנרירפ

 וצ ןוא םיובנשריק קחצי ׳ר וצ :ןעמייה עשידיי עטאז 2 ןיא

 ־פא טשינ ךיז ןבאה ןשטנעמ עטוג יד .רעגאווש א םענייז

 ,רעדניק יד טימ טלייטעצ ךיז ןבאה תוחפשמ ייווצ יד .טגאזעג

 יד ןענאוו ןופ ,ןליופ ןייק ךאנרעד ךיז טימ ייז קידנעמענטימ

 עשידיי עפורג א טימ ןראפעגפא ןענעז ךעלעדיימ ייווצ

 .לארשי־ץרא ןייק — רעדניק

 יד תעשב ,דיירפ ןיימ ןעוועג זיא ןביירשאב וצ טשינ

 וצ ןטעבראפ ,םמא ןראי ןיא דימ טאה םיובנשריק החפשמ

 טנגעגאב טראד באה ןוא ,עלעמערבא ,ןוז רעייז ןופ הנותח רעד

 תפ עמאד א ,ענייא :תוחפשמ ערעייז טימ ןעיורפ עמענראפ 2

 יד ןעוועג זיא עבלעוו ,רעדניק 4 תפ רעטומ א ,ןטמאאב א

 עטנאגעלע עטידוצ יד ןוא עלעקשענ עקירעי־12 עקילאמא

 ,רעדגיק 2 ןופ רעטומ א ,ןאמ ןעמענראפ א טימ ךיוא ,יורפ

 עדייב — עלהנח עקירעי־9 עקילאמא יד ןעוועג זיא עכלעוו

 ...ריביס ןקידטלאמעד םענופ
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 (שטיוואמישאט) ןאמלוב אדיא

 זנ>>ה 1>>מ

 ׳טאטש ןיא ןדיי לייט םעד וצ טרעהעג טאה רעטאפ ןיימ

 ־ייטש־סנבעל ןשידיי ןלענאיצידארט א טריפעג ןבאה עכלעוו

 ערעייז וצ ןוא רוד ןגנוי םוצ טנארעלאט ןעוועג רעבא ,רעג

 קסלעשאנ טאטש רעד ןופ טמאטשעג טאה רע .ןעגנובערטש

 ןריובעג זיא רעטומ יד .החפשמ רעמורפ רעשירחוס א ןופ

 קסלעשאנ ןשיווצ ךיז טניפעג םאוו ,עציניוו ףראד ןיא ןראוועג

 ־סטעברא ןוא עכעלרע ןופ רעטכאט א ןעוועג ןוא ,קסוטלופ ןוא

 'אב טאה לדנאה ןוא טעברא ןופ עיצידארט יד .ןרעטלע עמאז

 לקירבאפ־ףייז א קסוטלופ ןיא ןדנירג וצ ןרעטלע עניימ ןגיווו

 יד ןפיוקראפ וצ ידכ קראמ־טאטש ןפיוא לעטשעג א טימ

 רעד ףיוא טכארבעג ןבאה ןרעטלע עגיימ .עיצקודארפ ענעגייא

 ,ךיז טייטשראפ .ןיז 2 ןוא רעטכעט 6 - רעדניק טכא טלעוו

 יד ןופ ןעוועג טשינ זיא עילימאפ עסיורג אזא ןייז סנרפמ זא

 רעייז ףיוא טעבראעג רעווש עקאט ייז ןבאה .ןכאז עט&כייל

 ׳טעברא ןופ טסייג ןיא ןגיוצרעד ,רעדניק ,זדנוא דיוא ןוא הנויה

 ייז ןבאה רעבא קיטייצכיילג .הסנרפ רעד ןיא ןפלעה וצ ידכ

 ־נעמעלע ןוא עשידיי ןעמוקאב דיוא ןלאז רימ זא ,טגראזעג

 .גנודליב עראט

 זיוה רעזדגוא ןיא רעגייטשסנבעל רעד זיא ,טגאזעג יוו

 'אפ ןייק טשינ טייוו רעבא ,רעשידיי־לענאיצידארט א ןעוועג

 'עג ,דיסח רעוואנישמא ןא ןעוועג זיא רעטאפ רעד .רעשיטאנ

 טאה רעטכעט ענייז ןופ ענייא סאוו ,םעד טימ דיז טסיורג

 ׳רעטכאט א םניבר םרעוואנישמא ןופ ןעמאנ םעד ןגארטעג

 עלא טיהעגפא גנערטש ןוא לטייש א ןגארטעג טאה רעטומ יד

 'עג טשינ זדנוא ייז ןבאה רעבא קיטייצכיילג .םיניד עשידיי

 ־גוא ןופ טייהנדירפוצ רעייז טקירדעגסדא וליפא ןוא טרעטש

 רעזדנוא ןופ ןוא ןעגנויושנא עכעלטלעוו עשיטילאפ ערעזד

 ערעייז עקאט ןענעז .טייקיטעט רעלערוטלוק־ךעלטפאשלעזעג

 ןיא ,טנגוי רעשיטסינויצ־ילעופ רעד ןיא ןעוועג וויטקא רעדניק

 רעטעברא ראפ ןסרוק־טנווא יד ןיא ,זיירק ןשיטאמארד ןשידיי

 םעד טליפעג קידנעטש ןעמ טאה בוטש רעזדנוא ןיא .וו״אא

 .ןסנאוינ ענייז עלא ןיא ןבעל ןשידיי רעקסוטלופ םענופ קפוד

 רעשיטילאפ רעזדנוא ראפ שינעדנעטשראפ ןענופעג ןבאה רימ

 דצמ ףליח וליפא לאמלייט ןוא טעברא רעכעלטפאשלעזעג ןוא

 .ןרעטלע ערעזדנוא

 ןוא ןסעומש יד ןגיוא עניימ ראפ קידעבעל יוו ןעייטש סע

 ןוא ךיז ןשיווצ בוטש ןיא טריפעג ןבאה רימ סאוו ,סעיסוקסיד

 ־רבח ןוא םירבח זדנוא ייב טלמאזעגפיונוצ דיז ןבאה סע ןעוו

 טלעטשעג לאמטפא ,טרעהעגגייא דיז ןבאה ןרעטלע יד .סעט

 ןוא ןעגנוניימ ערעייז טקירדעגסיוא ןוא ןגארפ ענעדישראפ

 ןלאוו ןעמוקעגראפ ןענעז סע ןעוו .ןעגנוקרעמאב עכעלכאז

 זדנוא ייב טאה ,םייס ןשיליופ םוצ רעדא טארטאטש םוצ

 ,"דנוב" ,ךויצ־ילעופ עקניל" .קאטשניב א ןיא יוו טעמושזעג

 טאה רעטומ יד — ״הדוגא״ ,״יחרזמ״ ,״עטכער ןויצ־ילעופ״

 רעטאפ רעד .פעק יד ראפ ןסייר טשינ דיז לאז ןעמ טיהעג ראנ

 ־עצ יד ןדנאוועגפא ראמוה ןבעלריטאנ ןייז טימ טאה רעדיוו

 .ןסלער עכעלטימעג ןוא עליטש ףיוא סעיסוקסיד עטרעקאלפ

 טייקמורפ ןייז ץארט ,ןעגנילק טשינ לאז סאד ענדאמ יוו ןוא

 ייב טמיטשעג רע טאה ןבעל םוצ גנאגוצ ןשיסקאדאטרא תא

 ־עג זיא עמאמ יד ןוא "ןויצ־ילעופ עקניל" יד ראפ ןלאוו יד

 רעייז ןגיווואב םעד וצ ייז טאה םע לידו ,געוו ןייז ןיא ןעגנאג

 'עג רעלאיצאס ראפ שוח רעד ןוא ליפעג רעבעלמיטסקלאפ

 .טייקיטכער

 ןעמ ןעק ןרעטלע ערעזדנוא ןופ גנאגוצ ןלארעביל םעד

 םעניא טייקיטעט רעזדגוא וצ גנויצאב רעייז ןופ ןעז ךיוא

 רעטיב ןבאה העטלע ערעדנא .קסוטלופ ןיא זיירק ןשיטאמארד

 וליפש" וצ ייז טביולרעד טשינ ,רעדניק ערעייז טימ טפמעקעג

 סונעג ןקיטסייג א טאהעג טאה רעטומ רעזדנוא ."רעטאעט

 *רעד טנעקעג ךיז טאה יז ןעוו ,עיצקאפסיטאס עטסלופ יד ןוא

 רעטאפ רעד .עניב רעד ףיוא ןליפש רעדניק עריא ןעז וצ ןביול

 דיז טנעקעג טאה רע ןעוו ,האנה סיורג טאהעג רעבא טאה

 ןריטעפער דניירפ יד טימ רעדניק ענייז יוו בוטש ןיא ןרעהוצ

 א ןופ רעקיטש עצנאג םיא ראפ פא ןליפש ןוא ןלאר יד

 .עסעיפ רעשידיי

 זיא ןרעטלע ערעזדנוא ןופ זיוה ענעראוועג בתח םאד

 לאמא םענופ ךיז ןצלעמשנעמאזוצ םעתפ לאבמיס א ןעוועג

 ןופ חוכ ןטימ ןעוו ,טייקשידיי רעלארגעטניא ןופ ,טנייה ןטימ

 עיצידארט עקידתורוד עשידיי טקיגייאראפ ןרעוו טסייג ןשידיי

 ןוא גנויירפאב רעלאנאיצאנ ןופ ןעגנובערטש ענרעדאמ טימ

 .טייקיטכערעג רעלאיצאס
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 זיוה רעזדנוא

 א ןופ טמאטשעג טאה ןאמלוב לאלצב רעטאפ רעזדנוא

 רעדילגטימ םנעמעוו ,החפשמ ןליופ ןיא רעטגייווצראפ־טיירב

 ,קסנאלפ ,טאטשייג ,קצאלפ טאטש רעד ןיא טניווועג ןבאה

 ינוא .קסוטלופ ןוא ןאשזור ,וואנאכעשט ,קצעיוואזאמדואקאמ

 ןתנ ןופ רעטכאט א ןעוועג זיא עניירב־הכלמ רעטומ רעזד

 ןעמורפ ,ןכעלרע ןא ,(רעקעב עקסאנ) קסוטלופ ןופ ןאמרוג

 ,"אשידק הרבח" רעד ןופ יאבג ,דיסח ןייק טשינ שטאכ ,דיי

 א םעדייא ןא "טפיוקעג" ,םיוא טזייוו ,ךיז טאה רעכלעוו

 טלאוועג טשינ טאה םעדייא רעד .רעטאפ רעזדנוא — ןדמל

 רעטעפש ׳יירעקעב סרעווש ןיא ןיידא זיא ןוא טסעק ףיוא ןציז

 ־ביילג ןוא טייקכעלטראווטנאראפ עצנאג יד ןעמונעגרעביא

 טפא רעייז דיוא טאה רע .ןענרעל םאד ןעוועג ךישממ קיטייצ

 .טיילעגנוי רעקסוטלופ רועיש א ןבעגעג

 — ןיז ריפ ןוא רעטכעט סקעז ,ןרעטלע — בוטש רעזדנוא

 רעטאפ רעד ."רעקעב לאלצ" ןופ זיוה םאד :ןפורעג ןעמ טאה

 עקידנעטש יד ןופ טשינ רעבא ,דיסח רערעג א ןעוועג זיא

 רע טגעלפ ויבר ןטבילאב ןייז וצ .רעג ןיא "םרעציז־שיט"

 ןייז טיהעגפא רקיע רעד ןוא טייצ וצ טייצ הפ ראנ תאפ

 טעמדיוועג טייצ רעיירפ רעד ןיא ןוא ,יירעקעב יד ,הסנרפ

 םעד ,ןענרעל םעד ןוא רעדניק ענייז ןופ ןעיצרעד םעד ריז

 ענייז וצ טפאשביל יד .ארמג ףד א הפ רועיש ןכעלגעט־גאט

 רטפנ ןטימ טקראטשראפ רעמ דאנ דיז טאה ןיז ןוא רעטכעט

 ןעוועג זיא גראז־טפיוה ןייז ןעוו ,רעטומ רעזדנוא הפ ןרעוו

 .טסייג ןשידיי ןגנערטש ןיא זדנוא ןעיצרעד וצ

 ־עיציפא ןא ןייז וצ ןופ ןעוועג טייוו זיא "רעקעב לאלצ"

 ,קינייוו טשינ טאה רע רעבא ,רעוט־ללכ א רעדא ןקסע רעל

 רוביצ יכרצ ןופ טיבעג ןפיוא ןוטעגפיוא ,ןדיישאב הא ליטש

 יוו ,ןשטנעמ עטושפ ןשיווצ םרפ לבקל תנמ לע אלש ןוא

 ןיורק יד .ןדיי־״דמע" ערעדנא הא תוכאלמ־ילעב ,תולגע־ילעב

 רעוועשראוו ןפיוא ןדנירג םאד ןעוועג זיא טייקיטעט ןייז ןופ

 ןענעוואד םוצ לביטש א ,טניווועג ןבאה רימ ווו ,ייסאש

 רעד ןופ ךשמ ןיא זיא םאוו ,"םידיסח להק" ןעמאנ ןרעטנוא

 טלדנאווראפ ,ןעגנוימאב ענייז קנאד א טפיוהרעביא ,טייצ

 ךיוא ןוא הלילו םוי ןענרעל הפ טרא ןליבאטס א ןיא ןראוועג

 ןסאלשעגנייא ׳ךאוו רעצנאג א ןופ ךשמ ןיא רובצב הליפת ןופ

 ."םיארונ םימי" ,ךיוא יוו םיבוט־םוי ,םיתבש

 ןשיווצ דוסבס א ,תקולחמ א ןכארבעגסיוא ץעגרע זיא

 רערעג ןיא םידיסח יד ןשיווצ רעדא ,סאג רעזדנוא ןופ ןדיי יד

 רע לייוו ,רעטאפ רעזדנוא וצ ץזנאוועג דיז ןעמ טאה ,לביטש

 .םולש־ףדור ןוא ררוב םלא טאטש ןיא טנאקאב ןעוועג זיא

 םענעפא הא טנאה רעטיירב ןייז טימ טמשעג דיוא טאה רע

 רעד ןעניד ןעק ליפשייב סלא .ךרצנ א דיי א ןפלעה וצ ץראה

 רימ ווו ,לאוואק לארשי ןופ זיוה םעד ןיא .לאפ רעקידנגלאפ

 ,תוחפשמ ענשאפעראה עכעלטע ןשיווצ טאה ,טניווועג ןבאה

 א ןעוועג זיא שאר רעייז םאוו ,עילימאפ עמערא ןא טניווועג

 ־עג טאה יורפ ןייז ןוא רעקעב עשידיי יד ייב רעקעה ץלאה

 .רעזייה עשידיי יד ןיא שעוו ןשאוו טימ הסנרפ רעד ןיא ןפלאה

 ראפ ץראה סאד ןסיגסיוא טפא טגעלפ "ןירעשעוו יד ענייש"

 .ףליה הא חצע ןא ןענופעג לאמנייא טשינ ןוא ןרעטלע עניימ

 טאה ,רעטכאט א ןבעגסיוא טפראדעג טאה יז ןעוו ,לאמנייא

 א ףיוא טשינ טאה יז םאוו ,רעצ סיורג ריא טיורטראפ ייז יז

 םע טרעדאפ הלכ יד .טלעג ןיא לגנאמ בילוצ דיילק־הפוח

 .הנותח יד ןגיילוצפא יוו רעמ טשינ טביילב׳ס הא םיוכרוד

 טאה רע .םעד ראפ ןגראז וצ טגאזעגוצ טאה רעטאפ רעזדנוא

 טמיטשאב ןעוועג זיא הנותח ריא םאוו ,רעטכאט ןייז ןסייהעג

 סאד ריא ןגראבוצסיוא ׳רעטכאט םענייש דאנ ןכאוו ייווצ

 ייב טיינעגפיוא ןוא טיירג ןעוועג ןיוש זיא סאוו ,דיילק־הפוח

 טשינ ראט הלכ עמערא ןא" .טאטש ןיא ןיראטיינ רעטסעב רעד

 יז טלעופעגסיוא ןוא טהנעטעג רע טאה — ךרעוו טמעשראפ

 ןבעג ןוא דיילק־טארייה ריא ןעיינאב וצ ףיוא ןייז רתוומ לאז

 ןביירשאב וצ טשינ זיא סע .הלכ רערעדגא ןא "טאמירפ" םעד

 טשינ ןבאה עכלעוו ,ןשטנעמ עמערא עקיזאד יד הפ דיירפ יד

 רעסיורג רעד ראפ רעטאפ רעזדנוא ןעקנאדוצפא יוו טסווועג

 .הטעג ייז ראפ טאה רע םאוו הווצמ
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 רערעג ןיא גנוטלאפש א ייב ןטלאהעג טאה סע ןעוו

 ןכארבעגסיוא ןענעז טאוו ןתוקולחמ עפראש יד בילוצ ,לביטש

 רעזדנוא טאה ,טאטש ןיא לביטש ןטסערג ןקיזאד םעד ןיא

 ןייז .טזאלרעד טשינ וצרעד ןוא ןטלעוו "טגיילעגנייא" רעטאפ

 ןעוו ,ןאד ראג ןוא ןעוועג עיפשמ טלאמעד טאה טעטיראטיוא

 .סיר רעד ןעמוקעגראפ זיא ,ןראוועג רטפנ זיא רע

 ־עג זיא םע ןעוו זא ,ןכיירטשוצרעטנוא יאדכ זיא םע

 ־ראפ ןעמ טאה ,עלהחמש ׳ר ,בר רעקסוטלופ רעד ןבראטש

 הארוה רתיה טאהעג טאה רעכלעוו ,רעטאפ רעזדנוא טגיילעג

 רע .טאטש ןיא בר םלא ןייז שמשמ ,תונבר ףרא תוכימס ןוא

 וצ טשינ ללכ םעד ןטיה ןוא תוווינע ןייז בילוצ רעבא טאה

 ־פא גאלשראפ םעד ,הב רופחל םודרק א הרות יד ןכאמ

 .ןפראוועג

 רעטכעט ענייז ראפ רע טאה רענרעל "רעפראש" םלא

 רעבא ךודיש םעד ןסאלשעג .הרות־ינב ראנ םמעדייא ןבילקעג

 םעד ןוא רעדניק ענייז ןופ המכסה רעד טימ ראנ רע טאה

 יד .ןטלאה הצע ןא ךיז טגעלפ רע ןכלעוו טימ ׳ןיבר רערעג

 ןוא רעשל ןיא ןעוועג זיא רעדניק ענייז ראפ גראז ןוא עביל

 רטפנ זיא רעטאפ רעד ןעוו קילגמוא סאד ןעוועג זיא םיורג

 ףיוא ןבראטש וצ היכז יד טאהעג רעבא טאה רע .ןראוועג

 עשיטסירעלטיה יד .לארשי תרובק וצ ןעמוק תא טעב ןגייא ןא

 עצנאג רעזדנוא טעמכ טכארבעגמוא רעטעפש ןבאה סעיטסעב

 ,רעדניק עטסגניי ייווצ ענייז ,רימ .החפשמ עטגייווצראפ

 ןייז ןקילייהראפ המישר רעצרוק רעקיזאד רעד טימ ןליוו

 "רעקעב םעד לאלצ" ןופ זיוה םענופ רכז םעד דיוא יוו ,קנעדנא

 אפרא ןופ יירעקעב יד — אפרא תיפאמ
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 ארבערס השמ

 תונורכז־ם>>ה
 ד״יה עסד־היח ןוא ןרהא־ןמלק ןרעטלע עגיימ

 .בושיי רעשידיי רעטלא ןא ןעוועג זיא ע וו אש א פ

 עקילייה ייווצ יד ןבאה םינקז יד טלייצרעד ןבאה םע יוו טיול
 ׳ר יבר רעד ןוא קסנאשזיל ןופ ךלמילא יבר רעד ,רעדירב
 ־גאוו /׳תולג" טכירעגפא ןבאה ייז ןנחו ,ילאפאנא תפ איסוז
 עוואפאפ טכוזאב — םיבושיי עשידיי עשיליופ רעביא קידנרעד
 עשידיי ערעדנא ןיא יוו רעגנעל טלעטשעגפא טראד דיז ןוא
 א ייז ןליפ עוואפאפ ןיא זא ,ךיז קידנקירדסיוא ,םיבושיי
 ,לוש א ןעוועג ךיוא זיא עוואפאפ ןיא .חיר ןשידיי ןלעיצעפס

 יד ןיא ןראוועג טנערבעגפא זיא סאוו ,ראי 400 רעביא טלא
 ייווצ יד קנאד א .טרעדנוהראי ןקיטגייה ןופ האי רע־20
 לשרעה רעטעפ ןיימ ןוא תוילגרמ יכדרמ־בקעי ,םינקסע
 דמערפ רעד ןיא טזאלעגקעווא ךיז ןבאה עכלעוו ,ארבערס
 .ןראוועג טלעטשעגפיוא קירוצ לוש יד זיא ,טלעג ןעלמאז
 ןעוו תא תורבקה־תיב רעטלא ןא ןעוועג ריוא זיא עוואפאפ ןיא
 בושיי רעשידיי א ןעוועג גנאל האי ויוש זיא קסוטלופ ןיא

 ־תיב רעוואפאפ ןפיוא םיתמ יד ןריפ טראד ןופ ןעמ טגעלפ
 זא ,העד א ןאראפ זיא׳ס .קסוטלופ ןופ זיולב טשינ ןוא ןימלע
 ןוא עשראוו ןופ דיוא טאה׳מ ןעוו ׳ןטייצ ןעוועג ןענעז םע
 דובכ רעסיורג א .םלוע־תיב רעוואפאפ ןפיוא ןבארגאב עגארפ
 ־הרבח רעקיטראד רעד ןופ יאבג א ןייז וצ ןעוועג זיא תוכז ןוא
 ־דימלת םעד תפ דיז ןצעזאב םאד זא ,הרבס א ןוא אשידק
 ןשיווצ ,ןעוועג זיא עוואפאפ ןיא ץנארקנייוו ןרהא־ןמלק םכח
 ־נעהנא ןא ןעוועג זיא רע סאוו ,םעד טימ ןדנובראפ ,ערעדנא
 טימ טאה ,איסוז ,ר ,יבר רעד יוו יוזא ןוא קסנאשזיל ןופ רעג

 ,עוואפאפ ןגעוו גנוניימ עטוג אזא טאהעג קירוצ ראי 300 דרעב

 םעניא רעטעפש ראי 200 טימ טצעזאב ןיהא ןמלק ׳ר ךיז טאה
 .קסינאשיל ןופ טנעאנ ןעוועג זיא סאוו לטעטש

 ףראד ןיא האוועג היובעג זיא ,לקעי־ןמלז ע ד י י ז ןיימ
 רעטכאט רעד טימ עוואפאפ ןופ טאהעג הנותח תא עציניוו
 ־סאראי טזאלראפ טאה רעכלעוו ,ץנארקנייוו ההא־ןמלק ןיפ
 ־ייווצ רעד ןיא עוואפאפ ןיא טצעזאב דיז ןוא (עיצילאג) וואל
 ראי 100 טימ ךרעב ,טרעדנוהראי ןט־18 ןופ טפלעה רעט

 ןיא ןעוועג ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב זיא בקעי־ןמלז .קירוצ
 .אשידק־הרבח ןופ יאבג עוואפאפ

 ענייא םלא טנאקאב ןעוועג זיא לדיהפ עבאב ןיימ
 טשינ טאה יז .טנגעג רעוואפאפ ןיא ןעיורפ עטסמורפ יד ןופ
 ןיא ןענוואד ןייג וצ ןבעל ריא ןיא לאמנייא ןייק ןטימעגסיוא
 קידנעטש ןוא בירעמו־החנמ וצ ייס ,ירפ רעד ןיא ייס ,לוש
 יד ןשאוו וצ רעסאוו שאלפ א ןגארטעגטימ ךיז טימ יז טאה
 ־גנערטש א טריפעג טאה יז .רודיס־החנמ־ןברק םעד תא טנעה

 רונש א וצ ןעמוק לאמלייט טגעלפ יז ןעוו .םייה עזעיגילער
 םאד טכאמעג רשכ ןיילא יז טאה ,ןסע טפראדעג טראד ןוא
 ןפיוא טזאלראפ טשינ דיז יז טאה ןכאמ־שודיק וליפא .שיילפ
 .ןיז עמורפ עריא ףיוא — טיוט ןייז דאנ ןוא ןאמ םענעגייא
 ־גוזאב ייווצ ןבאה טחמעג יז טאה םיבוט־םוי ייס םיתבש ייס
 עדייז ןיימ ."איצומה" ייז רעביא ןכאמ וצ ,ךעלהלח ערעד
 ־ניק ריפ טימ ןבילבעג זיא עבאב יד ןוא ןבראטשעג ירפ זיא
 טשינ רעמ טאה עבאב יד .רעטכאט ןייא ןוא ןיז יירד — רעד
 ןלאז ייז ,רעדניק עריא ףיוא ןבעגעג גנוטכא ןוא טאהעג הנותח
 טלעפעג טאה םע יוו יוזא רעבא .ןדיי עמורפ ענעטיהעגפא ןייז
 ןייז ךישממ טנאקעג טשינ רעדניק יד ןבאה ׳בוטש ןיא הסנרפ
 טלאהנא ןא ןכוז טזומעג טאה רעדעי ןוא ךענרעל ןוא ןציז"
 ןבאה ייז יוו טוג יוזא ׳רעדניק יד .ןבעל ןפיוא ןענידראפ וצ

 רעמ דאנ ייז ןבאה ,בקעי־ןמלז ,ןטאט רעייז טימ טסיירגעג דיז
 העטומ עמורפ רעייז ןטלאהעג דובכב

 ןעניד קעווא זיא ,רוכב רעד ,ןרהא־ןמלק ר ע ט א פ ןיימ
 ןקאהפא ךיז טלאוועג טשינ טאה רע .רעטילימ ןשיסור ןיא
 קיציפש א ןקאהניירא רעדא ,טנאה רעטכער רעד ןופ רעגניפ א

 ידכ ,םומ־לעב א ראפ דיז ןכאמ ןוא ןיהא רעיוא ןיא לצלעה
 רע טאה רעבא גנאל .טסניד־רעטילימ ןופ הנהו וצ טיירפאב

 ־אב רע זיא טייצ רעצרוק א דאנ .ךעינאפ" טנידעג טשינ
 .לאפוצ א בילוצ האוועג טיירפ

 םיא ןעמ טאה ,סקווו ןלעטימ ןופ ןעוועג זיא רעטאפ ןיימ
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 ארבערס השמ

 •ץגייש וכיו,ד א ןראשאק יד ןיא רעסאוו ןגארט וצ טלייטעגוצ

 ףיוא וקעטש ןגנאל א ףיוא טכארבעג ןעמ טאה רעסאוו םאד
 םעד ןבדהרעטנוא לעיצעפס טגעלפ ץגש רעד .ןעלסקא יד
 ־ירעד טגעלפ רעטאפ ןיימ ןוא לסקא ןייז ןופ רעכעה ןקעטש

 סורא םילרע יד .סיפ יד זיב פאק ןופ ןרעוו ןסאגעגפא רעב
 *ברוד םעד ןופ רעטכעלעג שיטסיידאס א ןיא ןכערבסיוא ןגעלפ

 ...יערוועי ןטקייוועג

 ןיא ,תוחוכ יד ייב ןעוועג טלאמעד זיא רעטאפ ןיימ
 קעווא רע זיא /ךרבג" א ראפ ןטלאהעג םיא ןעמ טאה עוואפאפ
 לאז רע ,ןטעבעג םיא ןוא "עינאפמאק" ןייז ןופ רעציפא םוצ
 סיירג ןייא ןיא ןייז לאז םאוו ,טאדלאס רעדנא ןא ןלייטוצ םיא
 טכאלעגרעדנאנופ ןייפ ץנאג ךיז טאה רעציפא רעד .םיא טימ
 ז ןאט וצ באה ךיא םאוו ןענרעל רימ טסעוו וד" :ןבעגעגוצ ןוא
 רעמ רימ טסלאז וד — שטיר א ןבעגעג רע טאה !״אנרימס

 ךיז טאה רעטאפ ןיימ ."םעגאלקנא ןייק טימ ןעמוק טשינ
 ךיא" :ןבעגעגוצ ליטש ךיוא טאה רע ראב ,אנרימס טלעטשעג
 טאטשנא ,רימ ףיוא טסיירש וד ןוא ךעלשטנעמ ריד וצ דער
 רע זא ,לאמ א ךאנ .ףתוש ןיימ ףיוא ןעיירש טספראד וד טאוו

 ־םיוא ןייצ יד םיא ךיא לערו ,רעסאוו טימ ןסיגפא דימ טעוו
 א טימ רעטאפ ןיימ ןטסאמעגפא טאה רעציפא רעד •רקאה
 ־ראפ וצ ךיז טרא ןפיוא ךיילג םיא ןליופאב ןוא קילב ןפראש
 טעוו יוג רעד זא רעכיז קידגעייז ,ץגש ןכיוה ןטימ ןטסעמ
 טעפמיא טימ טאה רעטאפ ןיימ .ןדיי ןקירעדינ םעד ןעמוקייב
 רעד ןיא םיא ןביוהעגפיוא ,ןטייז יד ייב לרע םעד טפאכעגנא
 ־שיק יד זא ,יוזא דרע רעד ףיוא טזאלעגפאדא םיא ןוא ךייה
 א ןראוועג דיילג זיא׳ס ...ןסיורד ןיא ןבילבעג םיא ןענעז סעק
 ןגארטעגקעווא קאמעדייה םעד טאה׳מ ,עכאטאמוס א ,הלהב
 טאה רע ,ןייזטסווואב םוצ קידנעמוק טשינ ,ווו ,טעראזאל ןיא
 ןבאה לקאטקעפס םעד ...המשנ ענהפירט ןייז טכיוהעגסיוא
 ־מאק רעבלעז רעד ןופ ןדיי 2 ןוא ןטסירק עכעלטע ןעזעגוצ
 .רענייב יד רעביא טלעק א דיודא זיא רעטאפ ןיימ .עינאפ

 א ןכאמ םיא טעוו׳מ זא ,טלעטשעגראפ דיילג דיז טאה רע
 ־סנבעל ןקישפא םיא ןעמ טעוו ןטסקיצניוומא ןוא טפשמ
 טסיירטעג םיא ןבאה רעבא ןדיי ייווצ יד .ריביס ףיוא ךעלגנעל
 םעד ןלייצרעד וצ גנושראפסיוא רעד ףיוא טגאזעגוצ ןוא
 ,קיפופ ןיא טיירדעג דיוא רעציפא םעד טאה ךעלניישראוו .תמא

 ןוא רעכעלטראווטנאראפ רעד זיא רע זא טסווועג טאה רע
 הבוט ןייק םיא ןלעוו עכלעוו ,סעדישז 2 ןאראפ דאנ ןענעז אד
 עכעלטע יד מא טקא ןא ןבירשעג דיילג רע טאה .ןאט טשינ
 ןבירשעגרעטנוא עלא דיז ןבאה ייז — ןדיי 2 יד טימ ןטסירק
 א ןיא — טעווראפ דיז ןבאה ץגש ןטימ רעטאפ ןיימ זא״
 ךאד םענופ ןעגנירפשפארא טעוו׳ס רעוו — ןפנארב שאלפ

 ןוא ןעגנורפשעג טאדלאס רעד זיא ,דאלקס ןשירעטילימ ןופ
 ,םורא געט עכעלטע ןיא .ךעשעג זיא׳ס םאוו םאד ןעשעג זיאס

 רעטאפ ןיימ ןעמ טאה ,סאוו ןופ ןוא ןענאוו ןופ קידנסיוו טשינ
 רעגאז־תודע עקירביא יד ןוא רעטילימ ןשיסור ץפ טיירפאב
 ןופ זיירפ ןראפ ,ןביולרוא ערעגנעל ןעמוקאב עלא ןבאה
 ךיוא טאה רעציפא רעד זא ׳סיוא טזייוו ..."לומ סאד ןטלאה"
 ןינע רעד ןוא רעטצנעפ ערעכעה יד ןיא "עציילפ" א טאהעג

 .ןצנעווקעסנאק ןא ׳ןראוועג טשיווראפ זיא

 ןופ טארייהעג רעטאפ ןיימ טאה גנויירפאב רעד דאנ
 ,עסיז־היח ׳רעטכאט א םנייטשרוב שרעה־ריאמ ׳ר טימ ןאשזור

 טנאקאב זיא ,שרעה־ריאמ ,עדייז ןיימ .טצעזאב טראד דיז ןוא
 זא ,ןבעגוצוצ קירביא זיא׳ס .םכח־דימלת א דיי א םלא ןעוועג
 א ,ה״ע עשאב עבאב ןיימ טימ ןעמאזוצ ,טריפעג טאה רע
 ־יעדוי ןעוועג עלא ןענעז ןיז ענייז .בוטש עזעיגילער־גגערטש
 ־ראפ טנרעלעגסיוא עלא דיז ןבאה ייז סאוו םעד ץארט ,רפס

 .ןכאפ ענעדיש

 יורפ עקידתועינצ עליטש א ןעוועג זיא ר ע ט ו מ ןיימ
 ךיז ןוא ןדיי ערשכ ןייז ןלאז רעדניק עריא זא ,טבערטשעג ןוא
 ־עגוצ זיא יז ןעוו ,תבש ברע .רעגייטש ןשידיי ןטיול היפ
 ־עכאוו ריא ןופ ןוטעגסיוא ךיז יז טאה ,טכיל ןשטנעב ןעגנאג
 ,רימ .ע״שבר ןטימ טהנעטעגסיוא דיז שחלב ליטש ןוא טייקיד

 ־עג טליפעגנא זיא בוטש רעזדנוא זא טליפעג ןבאה ,רעדניק
 רימ ךרא רעכלעוו ןיא ,טייקיטכיל רעקידנלארטש טימ ןראוו

 .האוועג טרעטיילעג ןענעז

 רעטשרע רעד ראי ןט־14 ןיא ןכארבעגסיוא זיא׳ס ןעוו
 טנערבעגפא ןאשזור ןיא רעזייה בור םאד ןענעז ׳גירק טלעוו
 טשינ ןיוש זיא׳ס .עקזייה רעזדנוא ךיוא ייז ןשיווצ ׳האוועג
 ,טאהעג טשינ רימ ןבאה ןעניווו וצ ווו .ןרעוווצנא סאוו ןעוועג

 רענאשזור ךס א טימ ןעמאזוצ טזאלראפ ןרעטלע עניימ ןבאה
 ־בקעי .קסוטלופ ןייק ןעמוקעגנא ןוא לטעטש םאד רעניווונייא

 וצ ןעמונעג זדנוא טאה ,ןיזוק א םנטאט םעד ,ארבערס הירא
 םעד דאנ .םיא ייב ןעוועג רימ ןענעז טייצ עסיוועג א .ךיז
 ןענעז יוזא ןוא גנוניווו א קסוטלופ ןיא ןעגנודעג רימ ןבאה
 ־טולב יד ןעוו ,גאט ןטצעל ןזיב קסוטלופ ןיא ןבילבראפ רימ
 עלא טימ ןעמאזוצ זדנוא ןבאה םיחצור עשישטייד עקיטשרוד

 .טאטש רעד ןופ ןבירטעגסיורא ןדיי

 א דיי א ,דיסח רענימיזדאר א ןעוועג זיא רעטאפ ןיימ
 לקיטש א ןוא תוינשמ קרפ א ייב ןטלאהעגטימ ,רפס־עדוי
 ןיא ןקוקניירא טאהעג ביל לעיצעפס טאה רע ."בקעי־ןיע"
 ,"ךאלמה־לאיזר רפס" :ב״צ יוו ,ןימ ןרעדנוזאב א ןופ םירפס

 ׳ר ןופ רעגנעהנא רעקראטש א ןעוועג .ג״דא "תואופר רפס"
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 תונורכז־םייה

 ־יזדאר ןיא טנוואדעג וימי־לכ ןוא ל״צז רענימיזדאר עלעקנאי
 לאמלייט ךיוא רע טגעלפ געט־ןכאוו יד ןיא .לביטש דענימ
 ייב .ןיליפת ראפ ייווצ רע טאה טגיילעג .דומע תאפ ןייטש
 תוישעמ עשידיסח ןלייצרעד רע טגעלפ טייהנגעלעג רעדעי
 ־ייב טלאוו ןיילא רע דיילג ,הנומא ןוא זאטסקע אזא טימ
 ןוא דיי רעכעלרע ןא ןעוועג ,םיתפומ עשיייבר עלא טניווועג
 יד ןטלאהוצפיוא טייצ ןבעגקעווא טגעלפ רע .תווצמ־רמוש א
 ־םיורא ןוא קסוטלופ ןיא "ףסוי־תיב" הבישי רעקידראוואנ
 וצ םיתב־ילעב ערעדנא טימ טאטש רעד רעביא טפא ןייג

 ־עג טאה רעטאפ ןיימ .רעקידראוואנ יד ראפ טלעג ןעלמאז
 עקילייה יד ןיא ןבירשעג טייטש׳ס טאוו סעלא םעד ןיא טביילג
 ¬בלה תבוח ,םירשי תליסמ ןסייהעג טאה רפס סאד יצ ,םירפס

 קראטש יוזא ייז ייב ןסעזעג .המודכו ךאלמה לאיזר רעדא תוב
 טאה ׳ןבעג ףור א םיא טגעלפ רעטומ ןיימ ןעוו זא ׳טפיטראפ
 טאה יז ןעוו ,טשרע ראב ,טרעהרעד טשיג וליפא בור־יפ־לע רע
 א ןופ יוו ןסיירפיוא ריז רע טגעלפ ןפורעג לאמ ךס א םיא
 .טענאלפ רעדנא ןא ןופ ןלאפעגפארא טלאוו רע יוו ,םולח ןפיט

 זיא לרעטסעווש ןיימ ןעוו לאפ א רימ ךיז טבאמרעד׳ס
 ־רעטנוא רעטאפ ןיימ ךיז טאה ,קנארק ךעלברעטש ןעוועג
 ןטימ ןעגנאגעגוצ זיא רע ...ןלייהוצסיוא ריא ןיילא ןעמונעג
 לקיטש א טימ ,לגיוו םוצ "ךאלמה־לאיזר" לרפס ןטנפעעג
 ־דאפ רענרעצליה רעד ףיוא דאר ןסיורג א טנכייצעגנא דיירק
 — טימ עמאס ןיא ןוא לדער רענעלק א םעד ןיא ןוא עגאל

 ענייז ןופ ןענורעג ןבאה ןרערט .רעסעמ א טקעטשעגניירא
 טימ תומש לאמ עכעלטע טרזחעגרעביא טאה רע ןעוו ,ןגיוא
 יד ןייז טעוו םאד זא ,טגייצרעביא ןעוועג זיא רע .םיפורצ
 -עשטיא ןעמוקעג זיא םנגראמ וצ ףיוא רעבא ...האופר עקיטכיר

 ,ןסייוו ןיא לרעטסעווש ןיימ טלקיוועגנייא ,רעבערג ריאמ

 ןרעטנוא לקעפ סאד ןעמונעג ,לטערב א ףיוא טגיילעגפיורא
 טאה ראפרעד .םלוע־תיב ןפיוא יז ןגארטעגקעווא ןוא םערא

 ."תואופרה רפס" לרפס ןטימ גלאפרעד רעמ טאהעג ןיוש רע

 ,החפשמ רעד ןופ טפיוהרעביא ,ןדיי רעקסוטלופ רעקילדנעצ

 ־עסירעגנא ןא ףיוא ןבעג קוק א לאז רע ,םיא וצ ןעמוק ןגעלפ
 ייז טגעלפ רע .ג״דא ץכעליוושעג א ׳הכמ א ,רעגניפ םענ
 דאנ ןוא ץכערימש א ,עדאס טימ לרעסאוו אזא ןלעטשפיונוצ
 ןבאה ךעלרעסאוו יד טימ ןזארג ענייז ןוא תואופר עכלעזא
 לייט ,ןעקנאד םיא ןעמוק דאנרעד ןגעלפ ייז ...ןפלאהעג דארג
 באה ךיא סאוו םעד ץארט ,הנתמ א טכארבעג דיוא םיא ןבאה
 םעד ןלאז ייז ,טגאזעגנא ןוא בוטש ןופ ןבירטעג שממ ייז
 ןייק טשינ זיא רע לייוו ,פאק ןייק ןעיירד טשינ םעניימ רעטאפ
 טקישעג ייז באה׳כ .רעשדלעפ ןייק טשינ וליפא ןוא ראטקאד
 גנאל ןראי טאה םאוו ,ךורב ׳ר ,רעשדלעפ רעוואנאי םעד וצ

 ראפ םש א טאהעג ןוא טאטש ןיא זדנוא ייב טריציטקארפעג
 ןוא רעטאפ ןיימ ןיא טביילגעג ןבאה ייז רעבא ,טסילאיצעפס א

 ...רעדיוו ןעמוקעג
 דניה דאנ ,ןראי רע־30 יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 ,טסווואב יוו ,ןליופ ןיא ךיז טאה ,טכאמ רעד וצ ןעמוק סרעל

 ןוא ץלעק ,קיטישפ ןיא .םזיטימעסיטנא רעד טקראטשראפ
 יד דצמ ןעמארגאפ ןכארבעגסיוא ןענעז םיבושיי ערעדנא
 ־סישאפ־בלאה רעשיליופ רעד .ןזיירק "אראנ" ןוא עשיקעדנע
 ־נא טשינ ןוא רעגניפ יד ךרוד טקוקעג טאה םישזער רעשיט
 .סעקישטשמארגאפ יד ןליטשוצנייא ןעלטימ םוש ןייק ןעמונעג

 ןוא רעקידרעפאה רעמ דאנ האוועג ןענעז טייל־אראנ יד
 ןוא טאטש רעדעווטעי ןיא ןדיי ףיוא ןלאפרעביא טריזינאגרא
 • ןסדטשנעמאזוצ וצ ןעמוקעג זיא קסוטלופ ןיא ךיוא .לטעטש
 *עג דיז ןבאה טייל־י׳אראנ" טימ ןעמאזוצ טלעוורעטנוא יד

 טאה סע .וו״אא סעקעוושט טימ טשרעב ,םנזייא טימ ןפראוו
 רעוועשראוו ןפיוא ץושטסבלעז א טריזינאגרא ךיילג דיז
 *אוואק ,רעגערט עשידיי בור םאד טניווועג טאה׳ס ווו ,ייסאש

 יד ןבאה גאט ןקידנגראמ םעד ףיוא .תולגע־ילעב ןוא סעיל
 רצ זיא׳ס ןעוו ,ןדיי ףיוא לאפרעביא ןא טיירגעג טייל־אראנ
 בירעמו־החנמ טנוואדעגפא רעטאפ ןיימ טאה טכאנ יד ןלאפעג
 לקניוו א ןיא ווו ,לאטש רעד וצ ןעגנאגעגוצ ןוא בוטש ןיא
 ןקעטש רענעבמעד ,רעטאוואקנעס א האי טייז ןענאטשעג זיא

 •בוטש ןיא ןגארטעגניירא םיא טאה רע יוא

 -עג תא עוועילאכ רעד ןיא לייפ ענרעזייא ןא ןעמונעגניירא

 ם עד ןפאלראפ םיא זיא רעטומ ןיימ .בוטש ןופ םיורא טלאוו
 ׳ןמלק" :ןטעבעג םיא ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא געוו
 ׳רעדניק עגניי ןופ עטאט א דאד טסיב ?וטסיייג ווו ,ישנמלק
 טימ דיי א טסיב ,קנעדעג .ריד ןא ןבעג הצע ןא ךיז טעוו׳מ
 •פא ןטראוו ןוא ייז ןכוז ךיד ראנ ,ךיד ,תואפ ןוא דראב א

 ,סייוו רעוו .ףלעוו ןשיווצ עלעספעש א יוו ןלאפניירא טסעוו

 ןיימ טאה — ׳דסאוו" ״?קירוצ ןעזנא ןיוש ךיד לעוו דיא יצ
 עניימ ןעמ טגאלש טראד" — ןגירשעגסיוא יוו טעמכ רעטאפ
 דטלאהאבסיוא ךיז ןוא בוטש ןיא ןציז לערו דיא ןוא רעדירב
 ןטימ ,םולשאב ןטסעפ ןייז ןופ חוכ ןטימ .׳ךאלדזיומ א ןיא יוו
 "ראפ לייפ םענרעזייא ןטימ ןוא טנאה ןיא ןקעטש םענעבמעד

 .בוטש ןופ ןסירעגסיורא יוו ריז רע טאה ,לוויטש ןיא טקעטש

 ןעמוקעגנא ןוא עקסנאי •ווש ,קראמ םעד טזיירפשעגכרודא
 *אגרא ןטימ ןקינייאראפ וצ ךיז ,ייסאש רעוועשראוו ןפיוא

 ןקידייטראפ וצ טייירגעג ךיז טאה םאוו ,ץושטסבלעז ןטריזינ
 .םטוג־ןוא־באה שידיי ןוא םנבעל עשידיי

 ־ראפ ץא טיוט ןעייז לגייפ ענעלאטש .1939 רעבמעטפעס
 יד ףיוא ןוא םיבושיי ,רעפרעד ,טעטש עשיליופ ןיא גנוטכינ
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 א ד ב ע ר ס השמ

 שידיי טימ ןקיטעזנא טשיג דיז ןאק היח עשיצאנ יד .ןגעוו

 ןבאה םיאמט יד יוו םעד דאב ׳םודא טייצ רעצרוק א ןיא .טולב

 טעקאנ ןדיי עלא ןבירטעגסיורא ייז ןבאה ,קסוטלופ ןעמונראפ

 רעד ןעוועג רשפא זיא םאד) טאטש רעד תפ םעווראב ןוא

 רעקסוטלופ יד טימ ןאטעג ןבאה .ס .ם יד םאוו ,דסח רעקיצנייא

 רעקסוטלופ עלא רעטעפש ןטלאוו ,שוריג רעד טשינ ןעוו .ןדיי

 םעד ראפ .(...םעיראטאמערק יד ןיא ןראוועג טקישעג ןדיי

 .ץאלפ ןייא ףיוא ןעמונעגפיונוצ קידתוירזכא ןעמעלא ייז ןבאה

 רעצנאג רעד טימ טרעדיילשעגניירא ןראוועג זיא רעטאפ ןיימ

 םאלש ןיא רעווקס־ןטראג םעד ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי

 םייב טראה טיירפשעגסיוא טגיל סאוו ,טאיוואפ םעד םודא

 םעילימאפ יד ךיז ןבאה טפאשגנע רעסיורג רעד ץא .וועראנ

 ןבאה םינונחת יד ןוא ןעיירשעג יד ,ןידועג םאד •האלראפ

 עגנאל יד ןענאפשרעבירא ןכאנ ...למיה ןטעביז ןזיב טראפשעג

 ןופ ןסירעגפא ,פעלק ןופ לגאה א רעטנוא ,קירב ענרעצליה

 ,עוואפאפ ןייק קעווא רעטאפ ןיימ זיא ,רעדניק ןוא יורפ ןייז

 עשטהיח רעטסעווש רעקיצנייא ןייז טימ ךיז ןפארטעג טראד

 ־עג ריז ןבאה ייז ווו ,קאטסילאיב ןייק קעווא ןעמאזוצ ןוא

 .עילימאפ רעצנאג רעד טימ ןפארט

 טאה׳ס ווו ,קאדאראה ןייק קעווא רימ ןענעז קאטסילאיב ןופ

 םעד ןיא .עשטיא רעדורב רעטסגניי סרעטומ ןיימ טניווועג

 טאה רענייק ווו ,הריד עקידייל א ןענופעג רימ ןבאה לטעטש

 גנוניווו רעד ןיא לייוו ,ןעיצניירא טלאוועג טשינ ריא ןיא ךיז

 רעקיטראד א רעירפ ראי א טימ דראמטסבלעז ןעגנאגאב זיא

 ־עג ירפ דיז ׳רערעווש א ןעוועג זיא רעטניוו רעד .רעיזירפ

 ןביוש יד ףיוא טצעזאב דיז טאה טסארפ רעסייוו רעד ,טלעטש

 ןיימ זיא ,רענייב יד ןיא ןכארקעגניירא ףיט ץא טנעוו ןוא

 ףיוא ץלאה ךעלקיטש ןכוז רעצעלפ־יוב יד ףדא קעווא רעטאפ

 ךיז טאה רע ןוא טייצ עגנאל א קעווא זיא׳ס ,ןצייהוצרעטנוא

 ןוא ןכוז םיא םינינב יד וצ קעווא דיא ןיב •טרעקעגמוא טשינ

 םיא וצ ךיז גייב דיא •יינש ןיא ןגיל ןפארטעג םיא באהכ

 יד בלאה טנפעעג רע טאה ,םדא ךיא יירש ״.׳ עטאט״ :פארא

 ״1 דיא ןיב רעוו 1 דימ טסנעקרעד וד״ :םיא דיא גערפ ,ןגיוא

 באה׳כ .ןענאטשראפ באה דיא םאוו םיוק ,דימ רע טרעפטוע

 ?גארטעגפדרא םיא ןבאה רימ ,רעטעפ םעד טרימראלא דיילג

 א זיא םע זא ,טלעטשעגטסעפ טאה ראטקאד רעד ,בוטש ןיא

 יירד .ןעמוקעג טשינ רעמ ןייזטסווואב םוצ זיא רע .שזילאראפ

 ןשידרע םעד טזאלראפ ןוא טרעטאמעגפא דיז רע טאה געט

 רדא א״י ,לארשי־רבק וצ ןעמוקעג שטאכ זיא ץא "ןדע־ןג"

 .(1940) ש״ת ,ינש

 ־ראפ ןטעיוואס יד ןבאה טיוט םרעטאפ ןיימ דאנ דלאב

 ןלאז ("סעצנעשזעיב") ןלרפ ןופ םיטילפ עלא זא ׳טנדרא

 ןוא טגלאפעג ןבאה לייט א .רעסעפ עשיטעיוואס ןעמענסיורא

 ןלעוו ייז זא ,קידנעניימ ׳ץזמונעגסיורא טשינ ןבאה לייט א

 ןרעטיב א טאהעג רעבא ןבאה ייז * "םטכער־ליזא" ןופ ןסינעג

 טפעלשעגסיורא ייז ןעמ טאה עיצאזיטראפסאפ רעד דאנ •תועט

 ץא ןענאגאוו־טסאל ןיא ייז טקאפעגנא ,ןעגנוניווו יד ץפ

 אי ןבאה םאוו ,םיטילפ יד .ןופצ ןטידו ןפיוא טקישעגקעווא

 ,טרעדאפעגפדא טכאמ־ןטעדואס יד טאה רעסעפ ןעמונעגסיורא

 רעד ןופ מ״ק 100 זיב םיבושיי ןוא טעשש יד ןזאלראפ ןלאז ייז

 וצ .קאדאראה ןזאלראפ טזומעג ןבאה רימ .ץענערג רעיינ

 לידו ,ןביירשוצ טלאוועג טשינ זדנוא ןעמ טאה שטיוואנאראב

 ןעוועג ךדא זיא סאוו ,טאטש־זיירק א ןעוועג זיא שטיוואנאראב

 .םעצנעשזעיב־רעגריב עשיטעדואס "עיינ" יד ראפ טרעווראפ

 רימ .שזדוסעינ ןייק שטיוואנאראב ןופ קעווא רימ ןענעז

 עטצעל רעזדנוא ןייז טעוו שזיווסעינ זא ,טניימעג ןבאה

 ןט־21 םעד רעבא .ןליופ ןייק רעקקירוצ רעזדנוא זיב עיצנאטס

 ןעלמיה יד רעביא ןטדימש־רעסעמ יד ןזדואב דיז ןבאה ינוי

 יד ףיוא ,בורה ןראוועג ןענעז םיבושיי עצנאג ,דנאלסור ץפ

 .ןלאירעטאמ־םגירק עטרעטשעצ ץא םיתמ ןגעלעג ןענעז ןגעוו

 עשישטייד יד ןופ טנערבעג ןבאה רעדלעפ יד ןופ ןדנאר יד

 ןעגנאגעג םערוטש א טימ זיא יימרא עשיצאנ יד ,םעבמאב

 טקאפעגנייא יורפ ןיימ טימ דיא באה ינוי ןט־22 םעד .םיוראפ

 ףיוא םיפ וצ טזאלעג ךיז ןבאה רימ ןוא רעדיילק עלעקעפ א

 טשינ ךיז טאה יז ,קנארק ןעוועג זיא רעטומ יד .טאראב םטאג

 17 א ,לרעטסעווש ןיימ .סיפ וצ ןיידא געוו ןיא ןזאל טנאקעג

 עבלעז םאד ,ןרעדנאוו טלאוועג טשינ ךיוא טאה ,לדיימ קיראי

 ןעמאזוצ ץיז טלאוועג טאה רע ׳רעדורב רעקיראי 12 ןיימ

 ןבאה רימ .טרא ןפיוא ןבילבעג ייז ןענעז ,רעטומ רעד טימ

 .ךיז קידנענעגעזעג ׳טנייוועצ דיז

 ־םי־וא זיא ,רעטעפש ןטאנאמ 13 טימ ,1942 ילוי ןט22 םעד

 ־סעינ ןיא דנאטשרעדיוו רעטריזינאגרא טוג רעד ןכארבעג

 ־נליוק טימ טצונאב דיז ןבאה טראד ןדיי יד .אטעג רעשזיוו

 םעקעוושט טימ סעלשיד ,םרעסעמ ,קעה ,ןרעוולאווער ,רעפראוו

 ,טסווועג ןבאה רעניווונייא־אטעג עשידיי יד .רעיוז־לבעווש ןוא

 .ףמאק רעטיצעל רעייז זיא סאד זא

 ¬צור עשיליופ ןוא עשיסוראלעיב ,עשיניארקוא עשיצאנ יד

 םאוו ןוא ןענעליוק וצ ןעמעוו טאהעג טשינ ןדש ןבאה םיח

 ןופ ןדיי עלא טעמכ ןראוועג ןענעז טנערבראפ .ןעוועבאר וצ

 עלעדייא ןוא ערעייט ןיימ ייז טימ ןעמאזוצ ,אטעג רעשזיווסעינ

 ־תועינצ עקיטכיל ןיימ ,ל״ז שרעה־ריאמ תב עסיז־היח עמאמ

 ביל ןיימ ןוא הרובד־עטלא רעטסעווש עקיצראה־טוג ןוא עקיד

 .ןויצ־ןב רעדורב רעכעליירפ רעלופטנעמארעפמעט

 .ה.ב.צ.נ.תו םמד םוקני ׳ה
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 (סקידראמ) טסארפ הרש

 םוקמ וטלא" םעד רעביא ריצאפש א

 :סאג רעקסוטלופ רעטסטלע רעד רעביא ריצאפש רעזדנוא

 ־עסעג עניילק עריא טימ (אטסאימ עראטס) "םוקמ רעטלא"

 זיב יירעקורד רעכעלטסירק רעד ןופ ןבייהנא ךיז טעוו — ךעל

 ."ןאטסישפ" םער וצ

 עלאמש טימ סאג עעאל א ןעוועג זיא — ״םוקמ רעטלא״

 ־אטשנייא ןוא ענרעצליה ןעוועג ןענעז רעזייה יד .ןראוטערט

 ־עג ענייש עכעלטע טימ ןעגנאפעגנא ךיז טאה סאג יד .עקיק

 ־ןאטשאק ןוא־ןטאש טימ טצנאלפעגמורא רעזייה עטרעיומ

 ןרעיוט טימ עניילק ןעוועג ללכ ךרדב ןענעז רעזייה יד .רעמייב

 ־ייטש עכיילג וייק טימ טשינ טריקורבעג — ןפיוה יד .עלאמש

 טניווואב זיא םאג יד .ןראפניירא ןענאק לאז רופ א זא ידכ ,רענ

 ־רעביא השוריב ןבאה עכלעוו ,סעילימאפ עשידיי ןופ ןעוועג

 טימ ןעמונראפ ךיז ןבאה רעניווונייא יד .רעזייה יד ןעמונעג

 ןעוועג ריוא ןענעז םע .לדנאהריילק ,יירעדיינש ,יירעטסוש

 .םירחוס עסיורג

 ־יוטאק םעד ןופ ןעגבאפעגנא ךיז טאה םוקמ רעטלא רעד

 טימ טרעיומעגמורא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטסיולק ןשיל

 ןגיוצעג דיז טאה רעטסיולק םעבופ ףוס םייב .ןקראפ ןסיורג א

 ־ראפ טאה םאוו ,עלעסעג םאד טא ,עלעסעג קיטאלב לאמש א

 ־ראוו רעד וצ ןוא עינווארטקעלע רעד וצ געוו םעד טצריק

 ןעמעננא טגעלפ רעטסיולק םעד קידנעייגכרודא .םאג רעוועש

 ןיא ןרישראמ ןעז טנאקעג ןיוש ןעמ טאה ירפ ץנאג .דחפ א

 טימ רעגוצנא ענענייל עסייוו ןיא ןטנאטסערא תורוש עטיירב

 רעמעזעב עגנאל טימ ןוא ךעלצעלק ענרעצליה ףיוא ןלאדנאס

 םעד ןקינייר טפראדעג גאט ןדעי ןבאה עכלעוו ,טנעה יד ןיא

 רעדא קיטשרענאד "םענירג" םעניא .רעטסיולק ןופ ץאלפ

 דניורא טראד ןופ ןענעז םיבוט־םימי עכעלטסירק ערעדנא

 עקילייה ןוא םימלצ טימ םיחלג ,ןטסירק רעטנזיוט ןעגנאגעג

 .םיבוט־םימי ערעייז ןפוא רעייז ףיוא טרעייפעג ןוא רעדליב

 טרעיומעג א ןיא טניווועג טאה עלעסעג םעד ןופ טנעאנ

 טשיג .יקצאוואז רעשדלעפ רעשיליופ רעטסווואב רעד זיוה

 רעד זיוה טרעיומעג ןייש א ןיא ןסעזעג זיא םיא ןופ טייוו

 ־קעווא ןבעל ץנאג ןייז טאה רעכלעוו ,גניר רערעל רעטנאקאב

 זיא םע יוו) ןלאעדיא עכעלשטנעמ ענייש יד ראפ ןבעגעג

 .(דנאלסור ןיא ןעמוקעגמוא רע זיא טנאקאב

 ןגיוצעג *ןיז טאה "איראמ אננאפ" עלעסעג עטייווצ םאד

 ןופ םראפ יד ןאד ןוא .רעטסיולק ןשילעגנאווע םוצ זיב

 יד טימ ןטראג םענייש ןוא תומהב ענייז טימ עדאגאי לדנעמ

 (ןרעקמוא דאנ ךיז לעוו ךיא ןעמעוו וצ) ןזיור עקידעקעמש

 ןבאה עכלעוו ׳עשאפ ראפ סעקנאל ענירג עטיירב יד ןאד ןוא

 ןבאה עלעסעג םעד ןיא .עשזאילפ רעד וצ זיב ןגיוצעג דיז

 ־ילע דיוא יוו ןאמטלא ןוא טייקילעז סעילימאפ יד טניווועג

 .סקיכלימ טימ טלדנאהעג טאה רעכלעוו ,ףסוי

 םעד טצריקראפ ןעמ טאה עלעסעג םאד קידנדיינשברוד

 .עיצאטסדליבאמאטיוא רעד וצ געוו

 רעטסיולק ןשיליוטאק םענופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא

 יירעקורד רעד טימ "םוקמ רעטלא" רעד ןעגנאפעגנא ךיז טאה

 יד טימ.גנוניווו רענייש ןייז ןופ .טסירק ןכייר א םענייא ץפ

 שיטארקאטסירא םאד טקוקעגסיורא טאה רעטצנעפ עטיירב

 ןדעי ןבאה רעטכעט ענייז ןופ ןליפש־אנאיפ ענייש םאד .לבעמ

 ףיוא ןלעטשפא ךיז טזומעג טאה׳מ זא ,ןגיוצעגוצ רעייגכרודא

 .קילב א וצניהא ןפראווניירא ןוא עגר א

 ,גרעבנעזאר החפשמ יד :טניווועג ןבאה זיוה םעד דאנ

 ןעוועג לאמא זיא טראד •ןציבר יד לריצ ןוא ןאמדירפ עלעפיצ

 תוחפשמ יד :רעטייוו זיוה א .לוש־״ענכעשוואפ״ עשידיי יד

 ;ךאלמ ץרעדיינש עטנאקאב יד ןוא לעגנע ןוא גרעבנייטש

 .עקטאי ןייז טאהעג ןיבור םייח טאה זיוה ןבלעז םעד ןיא

 ווו ,לוש־םלדנאה יד ןעוועג זיא זיוה םעד ןופ טנעאנ

 דאנ זיוה א ןיא ,טנרעלעג סנטצעל ריז ןבאה רעדניק עשידיי

 ־צישזופ החפשמ־רעדיינש עטסווואב יד טניווועג טאה םעד

 לבייל ןוא לקנעי רעדירב יד ןופ זיוה סאד :ןבעלרעד ׳םעק

 ךיז טאה לבייל ןעוו סנטצעל) עקטאי רעייז טימ אגאלוואניש

 יד ןעוועג גנוניווו ןייז ןיא זיא ׳"קעניר" ןיא ןגיוצעגרעביא

 יירעדיינש טנרעלעג ןבאה ךעלדיימ עשידיי ווו ,"טרוא" לוש

 םעד וצ טרעהעג טאה לייט רעד !עיצקעפנאק־רעדניק ןוא

 .(רעטנעצ ןשייוג
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 (סקידראמ) טסארפ הרש

 זיוה סאד ןערועג זיא רעדירב ד״א יד ןופ זיוה םעד דאנ

 ,זיוה סאד ןאד ןוא .רעטערב ןופ דאלקס א טימ ץנירפ דוד ןופ

 עשידיי עקיצנייא יד טניווועג טאה ןטסירק עזיולב ןשיווצ ווו

 זיא טנאקאב טוג .ןשטנעמ ערעטלע ;יקסנימאוואנ החפשמ

 ךענעה ,ןאמ ריא דיוא יוו ןירעקעב יד היח ןופ זיוה יד ןעוועג

 לביטש־םעדיוב ןיילק א ףדא זיוה ןיא ריא ייב ־ןאמרעשיפ

 .עכילרעזיילנעמלאק יד :קלאפראפ טלא ראג א טניווועג טאה

 דימת ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ עטלא ייווצ ןעוועג ןענעז םאד

 טאהעג תונמחר ייז ףיוא טאה סאג יד ןוא ןטעב יד ןיא ןגעלעג

 ...טציטשעג ןוא

 ,ןיבור :תוחפשמ יד טניווועג ךיוא זיוה םעד ןיא ןבאה םע

 ןבאה זיוה םעד דאנ .שזראניצעפ ןוא אקסוואלפיצ ,רעטניוו

 :םיתב־ילעב יד ןופ רענטרעג עסיורג טימ רעזייה ןגיוצעג ךיז

 ,(טנאמרעד ןביוא ןיוש) אדאגאי לדנעמ ,רעקינשזעשז והיעשי

 ןוא ןשטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא רעטשרע רעד זיא רעכלעוו

 ערעייז ןיא ןפאבגיירא דיז םיצקש יד ןגעלפ דימת .ףארב לאיחי

 .טזאלעג ראנ ךיז טאה םע סאוו ןסיירסיוא ןוא רענטרעג

 א ןסאלפעג טאה סאג רעד ןופ טייז עקניל יד םיואגנעל

 םעד ןיא ןלאפעגניירא ףוס םוצ זיא םאוו ,ךייט רעליטש

 ייס עשידיי ייס טייצ־רעמוז ןגעלפ ךייט םעד ןיא .וועראנ

 ־םיורא ןגעלפ ךעלגניי עשידיי .ןדאב דיז רעדניק עכעלטסירק

 רערעדנא רעד ןופ םאוו ,ףיוה־לוש םענופ םירדח■ יד ןופ ןפיול'

 קיטשירפ רעייז ןסע ןוא זארג םענירג ןפיוא ןעורפא ליז ,טייז

 ןגעלפ םעווטארט ןוא סרעשיפ טימ סעקדאל .ךייט םעד ייב

 •וועראנ םעד וצ ןפישכרודא טראד ןופ ךיז

 ךעלגניי עכעלטסירק ןוא עשידיי ןגעלפ דייט ד״א םעד ןיא

 עכלעוו ,סעיעלב עניילק יד ןפאב סעקטנעוו עגנאל עסיורג טימ

 עשידיי יד ןגעלפ קיטנוז .קאמשעג ןטוג םענייפ א טאהעג ןבאה

 םענופ פעט עטצעפראפ יד ןשאוו ןוא ןרעייש טראד ךעלדיימ

 טנאקעג ךיז ןבאה סעטתיבה־לעב עשידיי .טנלאשט ןקידתבש

 ןלאז ייז ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןשארג 5 ראפ ןפישכרודא

 ןגעלפ רעדניק .תוינק ערעייז ראפ קראמ םוצ רעטנענ ןבאה

 ;דייט םעד טעקאנ־בלאה ןייגכרודא ,ןכאמ קיטסול םתס ךיז

 .ינק יד רעביא זיב ןעגנאגרעד זיא רעסאוו סאד

 ראפ זיא טרירפעג טאה דייט רעד ןעוו ,טייצ־רעטניוו

 ןראפעג :ןגינעגראפ רעסיורג ראג א ןעוועג רעדניק יד

 עסיורג .גרעב יד ןופ טשטילגעג דיז ןוא דעלטילש טימ

 .טראפס םענעדישראפ ןכאמ ןוא סעוושזיל טיינ ןראפ ןגעלפ

 *נעווש םעלבמערעשפ יד ייב רעטכעט עשידיי ןגעלפ אד

 ןראוועג םע זיא רעביוז לאמא דאנ ןוא טערג םאד ןעק

 וקרעמאב טנאקעג ןעמ טאה אד ;ןרעסאוו עטלאק־יינש יד ןופ

 תיב ןיא ריז טלייא ,ךייט םעד ךרוד א טפיול דיי רעמורפ א יוו

 יד ןקיטעפשראפ טשינ ,הלילח ,לאז רע ,החנמ וצ שרדמה

 .וו״אא טעברא גאט ןרעווש א דאנ — העש

 םאד טרעהעג דימת ןעמ טאה ךייט טייז רערעדנא רעד ןופ

 ־אמ ףיוא טרישראמ ןבאה עכלעוו ,ןטאדלאס יד ןופ גנאזעג

 ערעייז ךעלדיל יד .םעוואלפאפ ןייק ןעגנוביא ןוא סערווענ

 יד דאנ .ןכעלטנגוי ןדעי ןופ ןורכז ןיא ןצירקנייא דיז ןגעלפ

 ןוא רעסאוו םאד ןייגכרוד עכעלטנגוי ליפ ןגעלפ םערווענאמ

 טרירעשאמ ןבאה עכלעוו ,ןעמולב טימ ןטאדלאס יד ןפראוואב

 .ןיירא קלופ רעייז ןיא קירוצ

 טאה רעסאוו ענעריורפראפ םאד ןעוו ,גנילירפ־בייהנא

 יד ןסירעג ,טשיורעג ,ןטלאפשעג דיז דייט רעד טאה ,טזאלעג

 תכ ןצנאג ןטימ ךיז ןבאה זייא סעקיבוק עצנאג ןוא סעגערב

 ןסאגעגרעדנאנופ ךיז טאה דייט רעד .וועראנ םעד וצ ןסירעג

 .רעזייה יד וצ זיב טעמכ ןעגנאגרעד זיא רעסאוו םאד ןוא

 יד ךיוא ןבאה ,טאטש רעד ןופ לייט ןדעי ןיא יוו יוזא

 ,עקירעיורט ייס טבאמעגשימ "םוקמ ןטלא,, םענופ רעניווונייא

 *רעד ןביוא ןיוש באה ךיא יוו יוזא ןוא .ןטייצ עכעליירפ ייס

 ןענאמרעד דיוא דיא ליוו ,אגאלוואביש לקנאי 'ח םעד טנאמ

 ,ןראי־עלאקש עטצעל יד ןיא לדיימ א ,עקהיה רעטכאט ןייז

 םוש ןייק ןוא ןראוועג קנארק קראטש םעצולפ זיא עכלעוו

 ןבעל םייב ןביילב לאז יז זא ,ןעוועג טשינ זיא גנונעפאה

 ןרעטלע יד .(עטרבח ןיימ ןעוועג זיא עלעבייט רעטסעווש ריא)

 עטסערג יד טכארבעגפארא ןוא ןטלעוו טגיילעגנייא ןבאה

 תותוכ יד ןופ פארא זיא יז .ןעוועטאר וצ ריא ,םירוטקאד

 זיא יז זא ,טסעומשעג טאטש ןיא ןעמ טאה גאט עלא זא ,יוזא

 .ןבראטשעג

 רעד ןופ רעצ ןטימ טבעלעגטימ טאה טאטש עצנאג יד

 שפנ־תריסמ עכעלביירשאבמוא םאד טרעדנווואב ןוא החפשמ

 ־עג ןעמ טאה ,ןראוועג טנוזעג זיא יז ןעוו .ןרעטלע יד ןופ

 .החפשמ רעד טמעראראפ טאה טייקנארק ריא זא ,טסעומש

 רעדרעמ עשיצאנ יד ןופ ןעמוקעגמוא עלא ייז ןענעז רעדייל

 •העוו טקיבייאראפ קנעדנא רעייז טימרעד לאז ןוא

 יד ןרעוו טנאמרעד דיוא טייהנגעלעג רעד ייב אד לאז

 יד) יקסנימאוואנ הנח — ״םוקמ ןטלא״ ןופ ןירעניווונייא

 ןטימ ןפיוא ןלאפעג זיא יז ןעוו ,(יקסנימאוואנ עטנ ןופ דרפ

 ןעמונעגלייטנא טאה םוקמ רעטלא ץנאג .ןבראטשעג ןוא סאג

 א ןופ טיוט ןקיטייצירפ םעד טרעיודאב ןוא היוול רעד ןיא

 ראג ךיז דאנ טזאלעגרעביא טאה עכלעוו העטומ א ןוא יורפ

 .רעדניק עניילק

 הרוחס םרעלכייפש עסיורג יד טימ ףדה םפארב לאיחי

 טאה ףדה ןקיזאד םעד ףיוא .טנעקעג רעקסוטלופ רעדעי טאה
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 ׳םוקמ וטלא" םעד רעביא ריצאפש א

 ־זייפש א טאהעג טאה עכלעוו ,ןייטשרוב החפשמ יד טניווועג

 יד ןיא זיא החפשמ רעד ןופ רעטאפ רעד יוו יוזא .לבלעוועג

 ־עצארפעג הנמלא יד האל־הרש טאה ,ןבראטשעג האי עגנוי

 ןוז רעייז •החפשמ יד ןטלאהוצסיוא ,לבלעוועג םעד ייב טעוו

 — רוחב רעטנעגילעטניא ןא ץוח — ןעוועג זיא עקצרעה־םייח

 *ןעגנול ןראוועג ויא רע יוו יוזא .טסינויצ רענעבעגעגרעביא ןא

 םיא ידכ ,ןאטעג ץלא ייטראפ יד ןוא החפשמ יד טאה ׳קנארק

 ןטלאהרעד וצ םיא ןעגנולעג זיא םע שטאכ זיא .ןעוועטאר וצ

 ףיוא ןלאפעג לאמנייא רע זיא ,האי לסיב ןייש א ןבעל םייב

 ןפיוא ןבראטשעג ןוא ,בוטש ןייז ןופ טייוו טשינ ,סאג רעד

 ־רעטניוו א ןיא טרעקעגקירוצ ךיז טאה רע יוו םעדכאנ ,ץאלפ

 ןטלאהעג טאה רע םאוו ׳טארעפער א ןופ גאטייב תבש ןקיד

 םעד טרעיודאב ןבאה עלא .ייטראפ רעשיטסינויצ רעד ןיא

 .רוחב ןטבילאב טאטש ןיא רעייז םעד ןופ טיוט ןקיטייצירפ

 .ךורב ורכז יהי

 טשינ ךיוא ןעמ ףראד ,ףארב החפשמ יד קידנענאמרעד

 א ,אילעכ — ףארב לאיחי ןופ רעטכאט רעד ןיא ןסעגראפ

 רעקסוטלופ ןיא טעיבראעג ,רעטכאט םפארב לאיחי — ףארב אילעכ
 .ןיטמאאב עשיריי עקיצנייא יד םלא טארטסיגאמ

 עשידיי עקיצנייא יד ןעוועג זיא עכלעוו ,לדיימ קיצראה טנחאב

 ־טנאק ריא קנאד א .טארטסיגאמ רעקסוטלופ ןיא ןיטמאאב

 ןבאה עכלעוו ,רעריפ עשיטאטש ענעעזעגנא טימ טפאש

 ןאטעג יז טאה ,םינינע עשיטאטש יד ףיוא סולפגייא ןא טאהעג

 ןיא טקיטיינעג ךיז דעוו טאה .היי רעקטוטלופ יד תובוט ליפ

 טבעה ה ץא ןגעלעג זיא טאוו ,הבוט רעוויטארטסיגימדא ןא

 ־איוואפ םייב ןלעופ טפראדעג טאה׳מ זא רעדא ,שטשימרוב ןופ

 יד קירוצ ןכאמוצפיוא ןביולרעד לאז רע ,ןואדב ר״ד ןוואט

 טיול האוועג טכאמראפ זיא סאוו ,לבלעוועג םאד יצ ,יירעקעב

 עראטינאס עקידנגונעג טשינ יד תמחמ ׳גנונעדראראפ א םנייז
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 ףארב היח ןופ .נ .א גנונונכייצסיוא — ףרב היח ש״ע תונייטצה

 ערעדנא ןיא יצ ,טשרעהעג טראד ןבאה עכלעוו ,ןעגנוגנידאב

 ןוא רעטשרע רעד ןעוועג ףארב אלעכ זיא — םינינע עכעלנע

 ־עג ןבאה תובוט עקידנעייגטייוו עריא .םערדא רעטצעל רעד

 טלמאזראפ ןעוועג קידנעטש ןענעז ןשטנעמ .טאטש ןיא טמש

 םענייא ןדעי ןוא טגאזעגפא טשינ םענייק טאה יז .ריט ריא ייב

 עשיצאנ יד ןופ טנעה יד ןיא ןעמוקעגמוא זיא יז .ןפלאהעג

 .ד״יהו ךהב הרכז יהי .םיחצור

 ־עדיירפ ןופ זיוה סאד ןעוועג זיא ףארב לאיחי ןגעקטנא

 לדנעמ וצ טרעהעג רעטעפש טאה םאוו ,ץריוועגנייר לרעפ

 ןאמצלאה לדנעמ זא ׳ןענאמרעד וצ קיטכיוו זיא םע .ןאמצלאה

 רעשיליופ רעד ןיא האוועג טריזיליבאמ עטשרע יד ןופ זיא

 ףיוה ןייז ףיוא טאה רע .ןעמוקעגמוא ןאד זיא ןוא יימרא

 ייב ךיז ןבאה םירוחב ליפ ןוא טאטשראוו־ראילאטס א טאהעג
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 (סקידראמ) טסארפ הרש

 םוקמ ןטלא ןפיוא טאטשראוו־ראילאטס א

 ןשיווצ טניווועג ןבאה זיוה םעד ןיא .הכאלמ יד טנרעלעג םיא

 .יקסוואטאנגיא ןוא ןאמפואה ׳ןיבור :תוחפשמ יד ערעדנא

 רעראד ןוא רעכיוה א ןעוועג זיא יקסוואטאנגיא דוד

 *וצפיוא ,יירעטטוש ייב טכאנ ןוא גאט טעבראעג טאה רע .דיי

 סאד ןעוו ,רעמוז .רעדניק ריפ ענייז ןוא יורפ ןייז ןטלאה

 םיפוצ ןייג טזאלעג ךיז רע טאה ׳דאווש ןעוועג זיא יירעטסוש

 ־קעווא טגעלפ רע .רעדעס טימ טלדנאהעג ןוא וואקשיוו ןייק

 טאה לאמנייא .תבש ףיוא םייה א ןעמוק ןוא דאוו־תליחת ןייג

 ־ןעגנול ערעווש א ןעמוקאב ןוא טליקראפ געוו ןפיוא דיז רע

 ןעגנאגעג שממ זיא סאג רעד ןופ רעניווונייא יד .גנודניצטנא

 רעדייל טאה םע .דיי ןקיזאד םעד ןעוועטארוצפא ןבעל ןיא

 עכלעוו ,עלא יד .ןבראטשעג זיא רע ׳ןפלאהעג טשינ ראג

 טרעיודאב ןבאה ,המול רעסיורג רעד ןיא ןעמונעגלייטנא ןבאה

 ןעוועג בירקמ ןבעל ןוא בייל טימ ךיז טאה רעבלעוו ,דיי םעד

 .ל״ז ,החפשמ ןייז ראפ

 רעקינשזעשז עשוהי ןוא עדאגאי לדנעמ רעביאנגעקטנא

 רעטסעווש ןייז ווו ,ןהכ םירפא ןופ זיוה סאד ןענאטשעג זיא

 .לבלעוועג־זייפש סאד טאהעג טאה ןאמיינ עסעפ

 זיולב ןופ טצעזאב ןעוועג זיא טאוו ,ףיוה א דאנרעד

 טאה םע ןענאוו ץפ ,רעיוט םענעסאלשראפ א טימ ,ןטסידק

 .יירעליב־טניה א טרעהעג דימת ריז

 זיוה ןרעצליה עגנאל םאד ןגיוצעג דיז טאה ךאנרעד

 זיוה םעד ןיא •עזאשזב לדנעמ ןופ ןראדיראק עלאמש יד טימ

 ריא .ןאסגרעב עינעה ןופ לבלעוועג־זייפש םאד ןעוועג זיא

 ןענעז ,הירא־הדוהי ןוא לקנאי ,ןיז ירוצ יד טימ ןאמ רעמורפ

 טריפעג טאה עינעה עקידובכב יד .טנרעלעג.ןוא ןסעזעג דימת

 רונש ריא טימ ןבעל קידמולשב א ןוא לבלעוועג עניילק סאד

 ־הבישי ןבאה ראוי רעצנאג א .רעדניק עריא ןוא לדנימ־הרש

 ."געט" ןסעגעג ייז ייב םירוחב

 ןופ לבלעוועג־זייפש םאד ןעוועג זיא זיוה רעד ןופ ףוס םוצ

 .קישטנאלעש החפשמ יד טניווועג טאה םע ווו ,עזאשזב לדנעמ

 זא ,ןבעגוצ ךיא ליוו ,ןשינעפיולראפ עשיגארט ד״א יד וצ

 רעטלא" רעד טסווועג טאה ןעגנוריסאפ עכעליירפ ןופ ךיוא

 תוחמש יד ןגעוו טשינ ןיוש טדער ןעמ .ןלייצרעד וצ "םוקמ

 ןראוועג טעווארפעג ןענעז םאוו ,תונותח עכעלרעייפ יד ןוא

 רעניווונייא יד ייב ןח ןוא םעט ןשידיי טימ טייצ וצ טייצ ןופ

 לדנעמ ץפ הנותח יד :רעגייטש א יוו "םוקמ ןטלא" ןופ

 ־אלוואניש ןימינב ,רעטכעט סניבור קיזייא־ףסוי ,ץז םעדאגאי

 טשיוועגפא ןאד ןבאה םיתב־ילעב טימ םינכש יוו !א״א ץז סעג

 ־ילעב ערעייז טימ סעטנכש יד ריוא יוזא ,דיישרעטנוא דעייז

 ;ןפלאהעג ךיז ןבאה ערעדנא יד ענייא ;רעזייה יד ןופ םעטתיב

 ערעדנא יד ענייא !ןקאבעג ןוא טכאקעג ,טלגערפעג טאה׳מ

 זיא החמש יד :גבוריצ ןוא רעדיילק טגראבעגסיוא ךיז ןבאה

 האנה קידנבאה ,ןייוו יוו ןסאגעג ריז טאה תחנ םאד ,ןסקאוועג

 ...דניק א ןכאמ הנותח ןופ הווצמ רעשידיי רעסיורג רעד ןופ

 דיירפ יד ןוא גנובעלאב יד ןעוועג זיא רעלפאט דאנ רעבא

 א ןבירשעג ןאמדירפ עלעפיצ ייב טאה׳מ ןעוו ,סאג.רעד ףיוא

 ־גורטעג ,ןסעגעג טאה׳מ .תויתוא ןבירשעג טאה׳מ !הרות־רפס

 ־עג טאה קיחמ ,דרעפ ףיוא ןטירעג ןבאה עטלעטשראפ .ןעק

 !רפס םעד טריפעג ןעמ טאה דאראפ םדרג טימ ןוא טליפש

 וליפא טאטש ןלייט ערעדנא דאנ ןופ ןוא ןדיי סאג עצנאג יד

 טריפעגכרודא טאה׳מ ווו ,לוש רעד וצ זיב ןעגנאגעגטימ ןענעז

 .עינאמערעצ עצנאג יד

 ־תופתושב א ןענאטשעג זיא "םוקמ וטלא" ןפיוא

 ,ןאמגאוו :םיתב־ילעב יד וצ טרעהעג טאה עכלעוו ,לימ עקיד

 ערעדנוזאב א טגעלפ םיבוט םימי יד דאנ .יקסנימאק ןוא גניר

 יד ןגעלפ טלאמעד ליץו ,סאג יד ןשרעהאב טייקיטפאהבעל

 ־כיילג .ןלאמ וצ ףדא ץייוו ץא רעבאה טימ קעז ןריפ םירעיופ

 ,לפאטראק ףיוקראפ םוצ ףיוא ןעגנערבטימ ייז ןגעלפ קיטייצ

 טייצ רעד ןיא .ןסנירג ערעדנא דאנ ץא םעקארוב ןוא טיורק

 ־בטיירג ךיז ,ןפיוקגייא עסיורג ןכאמ סעטתיבה־ילעב יד ןגעלפ

 ןטעברא ןוא ןפאלק לימ יד טגעלפ טלאמעד .רעטניוו םוצ קיד

 רעד .ןפאלשוצנייא ןעוועג רעווש זיא םע זא ,טכענ עצנאג

 א — ראפניירא רעד ןוא רעסיורג א ןעוועג זיא ףיוה־לימ

 •ולייט יירד ףיוא טלייטעצ ןעוועג זיא ףיוה רעד .רעטריקורב

 ןאמגאוו דוד החפשמ יד טניווועג טאה לייט ןטשרע םעד ןיא

 ןא — גרעבנייטש החפשמ יד ץא דניק ץא ץרפ ןייז טימ

 םע ווו ,ץאלפ־לימ רעד ןעמוקעג זיא ןאד .קלאפראפ רעטלע

 טאה לימ יד .היפ רעקילדנעצ ןלעטשסץא טנאקעג דיז ןבאה

 עסייה יד ןיא ,רעמוז .רעסאוו טלאק טוג טימ פמולפ א טאהעג

 ץפ .קנתט ןשירפ א טימ ןקיווקרעד דיז ןעמ טיגעלפ ,געט

 ענרעזייא עסיורג א ןענאטשעג זיא לימ טייז רעטכער רעד
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 ׳םוקמ ןטלא" םעד רעביא ריצאפש א

 טעבראעג טאה לימ יד ןעוו .לגיצ טימ טרעיומעגמורא ,רער

 תפ טצעזעג טאה םע ןוא טילגעגנא רעייז רער יד ךיז טאה

 ־גנוי םאד טגעלפ ׳געט עטלאק יד ןיא ,רעטניוו .ץיה א ריא

 ־ראפ ,זייוונהעש ןעמעראוו ךיז ןוא רער רעד ייב ןציז גראוו

 עטאט זא ,יוזא ןעיירעליפש ןיא ןוא גנאזעג ןיא ןעגנערב

 .ןראוועג םלענ ןענעז רעדניק יד ווו ,טסווועג טשיג ןבאה עמאמ

 ,ךעלעקעב עטמאלפעצ עטיור טימ ןעמוקעג םייה א ןענעז רימ

 .גנומיטש רעטרעטייהעגפיוא ןא טימ ןוא

 זיא עניציפא ענרעצליה יד ץארט .זיוה סרענעפ םוחנ

 ןעוועג זיא םע .ןפוא םענרעדאמ ןפיוא טיובעג ןעוועג זיוה םאד

 עכעלטע ןופ ךיוא ןוא טייל־רעטילימ ,עטמאאב ןופ טניווואב

 'ליפש רעלארטנעצ א ןעוועג זיא זיוה סאד .סעילימאפ עשידיי

 זיא ףיוה ןפיוא .סאג רעד ןופ טעמכ רעדניק עלא ראפ ץאלפ

 הכוס רעד ןיא) םאג רעד ןופ הכוס עטסערג יד ןענאטשעג

 ־עג טאה זיוה םעד ןיא .(םעילימאפ 20 א ייב ןסעגעג ןבאה

 .דמלמ א ןעוועג לאמא זיא רע ;יקסוועיאז רעב־ףלאוו טניווו

 לגייפ וצ טפאשביל א טגאמראפ טאה רע יוו טנאסערעטניא

 טפארפעגנא ןעוועג זיא גנוניווו ןייז .ןשינעפעשאב־זיוה ןוא

 .ךעלעקראנאק עקידנעגניז :תופוע ןוא תויח עקידעבעל טימ

 ־ראנאק יד טאהעג רע טאה ןטסביל םוצ .וו״אא רעניה ,סעזאק

 'ראפ ייז טימ ןעוועג רע זיא טעמכ גאט ןצנאג א ■,ךעלעק

 *זאנ ענייז ןוא קאבאט טקעמשעג דימת טאה דיי רעד .ןעמונ

 האופר א ראפ .ליוק יוו ץראווש ןעוועג קידנעטש ןענעז רעכעל

 •קאבאט קעמש א ןעמוקאב טנעקעג םיא ייב ןעמ טאה

 טניווועג טאה ,סאג רעד וצ טנארפ ןיא ,זיוה ןבלעז ןיא

 לדיי ,עילימאפ רעד ןופ שאר רעד .עילימאפ עלעבאנ א רעייז

 זיא לדרעב עדנאלב סאד .לדיי טצופעג א ןעוועג זיא ,ןאמרעב

 ־געטש ןבאה ןשאמאק יד ןוא טמעקראפ ןייפ ןעוועג קידנעטש

 טאה החפשמ יד .דיסח רערענ א ןעוועג זיא רע .טצנאלגעג קיד

 ׳טייקשיטנאדעפ ןוא טייקגייר רעייז טימ טנכייצעגסיוא דיז

 ייב ןוא טשימעג טשינ םענייק טימ ךיז ןבאה ייז זא יוזא

 הלעמל ןעוועג ןיוש זיא םע .ןעוועג םעוט טשינ ראג םענייק

 ןיא ןקאב עלעדנענג טגעלפ תבש ףדא תולח .רעושמה ןמ

 ,ץכעלאש־ןצנאראמ עטנקורטעג יד ןופ חיר רעד ןוא קינשטעיפ

 ףיוא ןגארטעג ךיז טאה ׳ןקארבניירא ןיהא טגעלפ יז םאוו

 עטסערג יד ןיא יז טגעלפ ייט ףיוא רעסאוו !סאג רעצנאג רעד

 ,םאג־יאמ־רעטירד רעד ןופ פמולפ םעד ןופ ןעגנערב טסערפ

 "טפארטשעג" זיא רעטכאט יד עלהקבר ךיוא .אניק םעד ייב

 ןא ןעוועג טראד ןיב דיא ..."ןורסח" ןבלעז םעד טימ ןעוועג

 רעד ראפ טעטעיפ סיורג טאהעג ןוא ןירעמוקניירא עטפא

 .עילימאפ רעלעדייא רעקיזאד

 'אוואנ החפשמ יד טניווועג טאה טייז רעטייווצ רעד ןופ

 ןבאה םע ןוא עכעלטסירק א ןעוועג זיא זיוה סאד .יקסנימ

 ־אניש לכימ :יוו תוחפשמ עשידיי עכעלטע טניווועג טראד

 ¬פשמ יד ,סעילימאפ ערעייז טימ אגאלוואניש ףסוי ןוא אגאלוו

 ןירעוט־ללכ רעטנאקאב רעד ןופ עילימאפ יד ןוא ןרעטש הח

 .ןירעקעב א ןעוועג זיא יז ;טסעוו עקטיא

 ,תוינקדצ םישנ עקיצנייא יד ןופ ןעוועג זיא טסעוו עקטיא

 ןוא עמערא ןפלעה טימ ןעמונראפ דיז ןבאה םאוו ןעיורפ

 ־לעב רעדעי טאה יירעקעב רעד ןיא ריא ייב •ןשטנעמ עקנארק

 ראפ תא עלהלח ןיילק א קיטיירפ ןזאלרעביא טזומעג עטתיבה

 ףיוא טייל עמערא יד טלייטעצ םע ןעמ טאה ןשטנעב־טכיל

 עמערא ןוא עקנארק ראפ טלעג ןעמענפיונוצ טגעלפ יז .תבש

 'תיב ןפיוא ןעגנאגעג ןעמ זיא ןעקטיא טימ .ךעלדיימ־הלכ

 .ג״דא תוחפשמ עמעדא ענעכארבעצ ןייז לבארכחנמ ,םלוע

 .ןרעוו ןסעגראפ טשינ לאמנייק ןעמאנ ריא לאז

 ךיוא טאה סאוו ,לפייה ןיילק א ןעוועג זיא ףיוה םעד דאנ

 ־גקעמש ענייש ןסקאוועג ןבאה טראד ,טסירק א וצ טרעהעג

 .רעמייב־עיצאקא עקיד

 ןקראפ רעגרעצליה רעגגאל א ןגיוצעג ךיז טאה םעדכאנ

 רענרעצליה רעד — ןאד ןוא ,רעמייב־זעב ןוא־םביוא טימ

 ?ץאלפ־ורפא ןא ראפ טנידעג טאה םאוו ,(עדנארעוו) קענאג

 טימ ןעגנאגעג ןענעז "םוקמ וטלא" ןופ רעניווונייא יד ןעוו

 טגעלפ ,םעוואלפאפ ןיא ריצאפש א ןופ רעדא ןשיוק ערעווש

 טימ ןפאזנא ךיז ,עדנארעוו רעד ףיוא ץיזררפא ןא ןפאכ ןעמ

 .רעטייוו ןייג ןוא טפול עקידעקעמש לסיב א

 ,עלעסעג קיטאלב א ןעוועג זיא טייז רעטייווצ רעד ףיוא

 םאד .םאנ רעוועשראוו רעד וצ זיב ןגיוצעג ךיז טאה סאוו

 ןוא סעגירטניא ראפ ץאלפ א ןעוועג זיא עלעסעג עקיזאד

 .טרעגלאוועג טראד דיז ןבאה םירוכש ןוא ןגעלשעג

 ,עלעסעג םעד דאנ ,םאנ רעד ןופ זיוה ןטצעל םעד ןיא

 יקצינעדנאר ,אגאלוואניש ןימינב :תוחפשמ יד טניווועג ןבאה

 •גרעבנייטש ןוא

 ,"ראבאט" םעד וצ געוו א טריפעג טאה זיוה םעד ךאנ

 ןאד ןוא ,קלופ־״עטאכעיפ" ןט־13 םעד וצ טרעהעג טאה םאוו

 ןופ ןטראג רעסיורג א ןאטסישפ םעד וצ זיב ןגיוצעג דיז טאה

 ־ראק ןטמאאב םעד וצ טרעהעג טאה סאוו ,ןסנירג ןוא טכורפ

 א ,עכיוה א ,יורפ ןייז .ןאמ רעכעלטנרא ןא רעייז ,יקצאפ

 ־לעב עשידיי ךס א ןוא ןטראג םעד ןטעבראאב טגעלפ עקיד

 ךיז טאה יז .גראוונירג םאד טפיוקעג ריא ייב ןבאה סעטתיבה

 .ןדעי וצ ןעמונאב ןייפ רעייז

 ,זיוה ןרעצליה ךיוה א ןעוועג זיא םאד .ןאטסישפ רעד

 רעסאוו ןיא ןראיליפ ענרעצליה ףיוא ןענאטשעג זיא סאוו

 ־ייווראפ ןופ ץאלפ א ראפ טנידעג טאה סע .וועראנ םענופ
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 (סקידראמ) טסארפ ,דרש

 ןעמאזוצ ןטסירק טימ ןדיי ןגעלפ קירוצ ןראי טימ ווו ,ןעגנול

 רעקידעקעמש רענייש א ןעוועג זיא זיוה ןבעל .ןעגנערבראפ

 יד ןוא ןליפש טראד דיז ןגעלפ ךעלרעדביק יד .ןטראג־קראפ

 יצ ןקירטש ,ןענעייל ףיוא טייצ יד ןצינסיוא ןגעלפ ןרעטלע

 עטכידעג יד ןוא ענייר א ןעוועג זיא טפול יד .ןעייבסיוא סעפע

 םענופ גערב םייב .חטש ןשפיח א טקעמשראפ ןבאה ןזיור

 ־אסאפ) "סעקטאטס" ןוא "סעקאיאק" ןעבאטשעג ןענעז ךייט

 ןרישזאסאפ טימ ןעמיוושפא ןגעלפ עכלעוו ,(ךעלפיש־רישז

 .עשראוו זיב

 ץאלפ־קראפ םוצ גנאגניירא רעד זיא ןראי עטצעל יד

 ראפ טאבראפ־טפירשפיוא ןסיורג א טימ טמיוצעגמורא ןראוועג

 טלאמעד ןופ .(יאנאינארבזוו ווודישז אלד פמעטסוו) ןדיי

 רעייז טלייוועג ןוא טגנערבראפ טראד ןטסירק ראנ ןבאה ןא

 רעדניק־לוש עשידיי יד ןעמ טאה ראנ ראי ןיא לאמ ןייא .טייצ

 םעניא לייטנא ןא ןעמענ וצ ןדאלעגנייא סרערעל ערעייז טימ

 .בוט־םוי־טראפס

 ,עלעקירב ןרעצליה ןיילק א טריפעג דיוא טאה טראד ןופ

 .םוקמ ןטלא ןטימ קירב רעוואלפאפ יד טקינייאראפ טאה םאוו

 ־עראטס" רעד ןופ רעגיווונייא יד ןבאה עלעקירב םעד דרוד

 םעד וצ געוו ןטצריקראפ א ךרוד ןעמוקוצ טנאקעג "אטסאימ

 .קראמ

 יד ןיא טבעלאב רעייז ןעוועג זיא "אטסאימ עראטס" יד

 ךרוד ןריצאפש ןראשאק יד ןופ ןגעלפ טלאמעד .געט־קיטנוז

 עשיליופ ןוא ןעיורפ ערעייז טימ טייל־רעטילימ םוקמ ןטלא םעד

 ־ליה םעד וצ — טניה עטעשאפעג ענייש טימ ץנעגילעטניא

 ־יורג רעד וצ טריפעגקעווא ייז טאה טאוו ,עלעקירב םענרעצ

 יירפ טאה׳מ ןוא ענייר א ןעוועג זיא טפול יד ווו ,קירב רעס

 וועראנ םענופ ןרעסאוו עיולב עליטש יד ףיוא ןקוק טנאקעג

 זיב טריפעג ןבאה עכלעוו ,םעקנאל ענירג עטיירב יד ףיוא תא

 .ןיידא דלאוו ןיא

 ,ךס א םוקמ ןטלא ןופ רעניווונייא יד טבעלעג ןבאה יוזא

 .רחסמ ןייז ייב רעוו ,טאטשראוו ןייז ייב רעוו ;ןראי ךס א

 טימ ןבעל שידיי א תורוד־רוד ןופ טריפעג טראד ךיז טאה יוזא

 טימ טנגוי עשידיי א ;הליפת ןוא ,דרות ,תודיסח ןוא טייקמורפ

 *רא רעשיייטראפ רעכעלטפאשלעזעג ןוא רוטלוק רעטיינאב

 ־קנעב טימ ןוא ןגראמ ןשידיי ןרעסעב א תפ םולח טימ ׳טעב

 ןפאלעגנא ןענעז םע זיב הלואג רעשידיי ןוא ןויצ וצ טפאש

 ז לצראוו ןטימ ןסירעגסיוא ץלא םאד ןוא רעדרעמ עשישטייד יד

 .ןבילבעג טשינ רופש ןייק זיא בושי ןשידיי םעד ןופ

 ראפ ןורכז־רנ א םלא ןעניד תורוש עקיזאד יד ןלאז

 .םישודק עריא תא קסוטלופ רענעמוקעגמוא־שידיי רעזדנוא

 .ןבעל זדנוא ןיא ריא טעוו קיבייא ,קיבייא

 .ןרעווש רימ

 ׳ךאטסישפ" רעד — ״ןטסישפ״ה
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 ,ןט״קכעלנעחעפ עשידיסח ן1פ ןטלאטשעג ן1א ןפיט
 רעוט־ללכ ן1א־״טראפ .שד1ק ילכ .רענרעל־ה־חת

 ,שדוק־ילכ .םיידיסח םישיא לש תויומדו םיסופיט
 הגלפמ ישנאו רוביצ־ינקסע .הרות־ידםלמ

 ץנימ לדנעמ ׳ר
 רעייז א ןוא .דרותךב א דיי א ןעוועג זיא ץנימ לדנעמ ׳ר

 ׳סקווו ןלעטימ ןופ ןעוועג זיא רע .שטנעמ רעשידיסח ,רעמורפ

 לסיב א ,רענייש א טימ ןוא קיד קיסעמלטימ ןראי ענייז טיול

 טשינ ךיז רע טאה דנאטש ןכייר ןייז ץארט .דראב עכעליורג

 ןייז טימ טשינ ,ןדיי רעקסוטלופ ערעדנא ןופ טדיישעגרעטנוא

 קידנעטש ךיז טאה רע .ךיז ןעמענאב ןייז טימ טשינ ןוא שובל

 לכיימש ןראבקרעמ םיוק ,ןקיצראה א טימ ןדיישאב ןטלאהעג

 ׳םענייא ןדעי טימ ךיז ןטלאהרעטנוא ךעלדניירפ .ןפיל יד ףיוא

 רעדא הרות רעד ןופ קוספ א ןפראוועגניירא ךערפשעג א ןיא

 זיא תורישע קיז ןופ ןמיס רעקיצנייא רעד .לטרעוו שיבר א

 ןבירטעגנא קא דרעפ א ןיא טנאפשעג ,עקשאראר ןייז ןעוועג

 ־ברודא טגעלפ רע רעכלעוו טימ ׳רעשטוק ןכעלטסירק א ךרוד

 .קירבאפ ןייז ןיא טאטש רעד ךרוד ןראפ

 עפעלטפאשטריוודנאל ןופ קירבאפ ןוא יירעסיגנזייא יד

 ןראוועג טעדנירגעג זיא עכלעוו ,ץנימ לדנעמ ׳ר ןופ ןענישאמ

 עטסערג יד ןופ ענייא ןוא עטשרע יד ןעוועג זיא ,1894 .י ןיא

 ןעגופעג ךיז טאה יז .טאטש ןיא ןעעומענרעטנוא־קירבאפ

 עשירעטילימ יד דאנ דלאב ׳סאג יקסדוסליפ רעד ןופ ףוס םוצ

 סיוא דארג חטש ןסיורג א ףיוא ךיז ןגיוצעג ןוא ןראשאק

 רעשיפראד רעד טרעפילעג טאה קירבאפ יד .ייסאש םעד טימ

 ־טפאשטריוודנאל טנגעגמוא רעצנאג רעד קפ גנורעקלעפאב

 ןוא ןענישאמ יד .ןטראס ענעדישראפ ןופ ןענישאמ עכעל

 ןעמונראפ ןבאה קירבאפ רעד קפ ןעגנוטאטשסיוא עשינאכעמ

 *פמאד וקיזיר א ךרוד ןראוועג ןבירטעג ןוא םעדייבעג ךס א

 .ראטאמ

 ,רעטעברא 200 ייב טקיטפעשאב טאה קירבאפ יד

 *אטס ראנ עכלעוו ןשיווצ ,תוכאלמ־ילעב ןוא ןטסילאיצעפס

 דיז טאה קירבאפ רעד קפ טסניד םוצ .ןדיי ןעוועג ןענעז סרעל

 .קאטראט א דיוא ןענופעג ץאלפ ןפיוא

 ־יירד א קא קירבאפ ןייז ייב טניווועג טאה ץנימ לדנעמ ׳ר

 ןיא .ארויב םעד רעביא שזאטע ןטייווצ ןפיוא ,זיוה ןקיקאטש

 טנוואדעג ןוא הרות־רפס א ןטלאהעג דיוא יע טאה גנוניווו ןייז

 קירבאפ רעד ןופ עיצארטסינימדא יד •ןינמ םענעגייא ןא טימ

 לדנעמ 'ר ןופ ןענאטשאב ןענעז לאנאסרעפ־ארויב רעד ןוא

 *דוד קז ןטבילאב קיז קפ ,רעטלאהכוב־טפיוה א ןופ ,ןיילא

 .סרעפלעהסיוא עכעלטע ןוא שרעה

 טימ טניווועג טאה ,שטנעמ רעשידיסח א ךיוא ׳שרעה דוד

 .רעטאפ ןייז ןופ הריד רעד רעביא רעדניק ןביז ןוא יורפ ןייז

 השמ ןוז רעטסגניי רעד ןענופעג דיוא דיז טאה רעטאפ םייב

 ז רעטכעט 2 קא הנוי יודפ ןייז טימ לארשי קא טנייה טבעל)

 ענעראוועג לוצינ ,האל ןוא םירמ ,רעטסעווש 2 ענייז ךיוא

 רעטכעט םלדנעמ ׳ר .(דגאל ןיא ךיז ןעניפעג־םיצאנ יד קפ

 ךיז טצעזאב קא קסוטלופ טזאלראפ הנותח רעייז דאנ ןבאה

 רעקיסיירד יד ןיא זיא שרעה דוד דיוא .טעטש ענעדישראפ ןיא

 ןייז יוו יוזא ךיוא ,טאה רע ווו ,עצווארטסא קיק קעווא ןראי

 עכעלטפאשטריוודנאל ןופ קירבאפ א טגיילראפ ,רעטאפ

 .ןענישאמ

 ןעוועג זיא ,דיסח רעקצאווטא רעפראש א ,ץנימ לדנעמ ׳ר

 *יטסניא עזעיגילער עשיטאטש יד טציטשעג ןוא ןבדנ א דיי א

 קפ םויק םעד ןטלאהעגרעטנוא טאה רע סאוו ץוח ,סעיצוט

 ןעוועג .רתסב הקדצ ךס א ןבעגעג ןוא "לביטש םידיסח" ןייז

 דילגטימ א ןוא טאר־טאטש רעקסוטלופ ןיא קינוואל טייצ א

 .ןליופ ןיא עירטסודניא רערעווש רעד קפ דנאבראפ ןיא

 •הכרבל ונורכז

 קינלעצ החמש ׳ר
 ־ידיסח רעשיסקאדאטרא ןא ןעוועג זיא קינלעצ החמש ׳ר

 ןייז טימ .ןעזסיוא ןשיטארקאטסירא ןא טימ שטנעמ רעש

 ןפורעגסיתא רע טאה ןרעינאמ ענייפ קא גנוטלאה רעקידובכב

 יד ,יורפ קיז ךיוא עבלעז סאד .גנונעקרענא ןוא דובכ דיז וצ

 ןפיוא רעמיטנגייא־לימ יד קפ ,גרעבגעזאר קילעז קפ רעטכאט
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 דאש השמ לאפר — ןאפשנירג לאימחרי

 יד .גנולעטש רעשיטעטסעיאמ ריא טימ ,געוו רעוועשראוו

 ןיא ןעזנא סיורג טאהעג ןבאה ןיז ייווצ ןוא רעטכעט ייווצ

 .טאטש

 רעד ןופ רעמיטנגייא רעד ןעוועג זיא קינלעצ החמש

 ןענופעג ךיז טאה עכלעוו ,קסוטלופ ןיא עינלעגעצ רעסיורג

 •ץנימ לדנעמ ןופ קירבאפ־יירעסיגנזייא רעד טימ תונכש ןיא

 *אכעשט ןפיוא ,טאטש רעד ןופ רעטעמאליק עכעלעטע ןיוש

 עטיור ןופ ,ןכיוה םעד ןעז טנעקעג ןעמ טאה ,געוו רעוואנ

 טאה רעכלעוו ,עינלעגעצ רעד ןופ ןעמיוק ןטיובעג לגיצ

 טאה קירבאפ רעד ןופ חטש ןסיורג א .טרעכיורעג קידנעטש

 ףאשש־יור רעד ןעוועג זיא סאוו ,ןדאב רעקימייל א ןעמוגראפ

 עלאמש ףיוא ןעמ טאה אד ןופ .עיצקודארפ־לגיצ רעד ראפ

 רעדא דרעפ ןיא עטנאפשעג ,םעקטענאגאוו טימ טריפעג ןסלער

 עסיורג יד וצ םייל םעד ,טפארק־ןשטנעמ דרוד עטפוטשעג

 *פא ןוא לגיצ יד טמערופעג ןבאה ןענישאמ יד ווו ,סעלאה

 טנערבעג ייז טאה ןעמ ווו ,םנוויוא עסיורג יד ןיא ייז טקישעג

 ־סיוא רעטעפש ןעמ טאה לגיצ עקיטראפ יד .געט ןביז עצנאג

 עלעלאראפ ןוא עכיוה עקידרעטעמ־טארדאווק ןיא טגיילעג

 החמש ןופ טיובעגסיוא ןעוועג זיא קסוטלופ ץנאג .ןעייר

 רעד ןיא הרוחס ןייז טרעפילעג טאה רע ןוא לגיצ םקינלעצ

 •טנגעגמורא רעטייוו תא רעטנעאנ

 'עג זיא קינלעצ עילימאפ רעד ןופ עיציזאפסיד רעד וצ

 ןטגעלפעג ןייפ א ןיא טנאפשעג ,עקשטירב ענייש א ןענאטש

 .רעשטוק ןשייוג א טימ ןוא דרעפ

 לייט רעסיורג א ןעוו ,ןראי רעקיצנאווצ יד ןופ ןטימ ןיא

 רעשימעדאקא רעד תפ ןוא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ

 ־ידאר יד ןופ םארטש םעד טימ ןראוועג ןסירעגטימ זיא טנגוי

 רעד ןופ רעדילגטימ עכעלטע ךיוא ןעגעז ׳ןעעדיא עלאק

 'ומאק רעלאגעלמוא רעד ןיא קיטעט ןראוועג קינלעצ עילימאפ

 זא ןעגנאלק ןעגנאגעגמורא ןענעז סע .ייטראפ רעשיטסינ

 ־ארפ עשיטסינומאק טריפעג טאה רעטכאט ערעגניי םקינלעצ

 םרעטאפ ריא ןופ רעטעברא עשיליופ יד ןשיווצ עדנאגאפ

 'ידיסח רעד ,ןיזוק ריא זא ׳טלייצרעד ןעמ טאה ךיוא .קירבאפ

 ןראוועג זיא טאלבטאר שרעה ןאמרעגנוי רעלעדייא ןוא רעש

 ךעלגעמ .עביזוק ןייז טימ טעבראטימ ןייז בילוצ טריטסערא

 *ראפ טייהרעליטש קיגלעצ עילימאפ יד טאה םעד בילוצ זא

 יד ןעגנאגרעד זיא סורא טייצ רעצרוק א ןיא .קסוטלופ טזאל

 ןבאה ןשטנעמ .ןראוועג רטפנ זיא קינלעצ החמש ׳ר זא ,העידי

 ןשיווצ ןכארבעגסיוא זיא םאוו ,טקילפנאק םעד ןבירשעגוצ םאד

 ,רעדניק ענייז ןוא קינלעצ החמש ד ןשידיסח ,ןעמורפ םעד

 •"טלעוו רעשייוג רעד הלואג יד ןעגנערב טלאוועג ןבאה עכלעוו

 ןאפשנירג לאימחרי

 ןייששגייוו !רינוועלא םייח
 .ראזאד ךתא רע זיא ןעוועג .לוש רעד ןיא ןושאר־יאבג

 ןופ טייקצנאג רעד ראפ דימת טיגראזעג .דיסח רעוואנאבעשט א

 הרותל הלוע לאז םע דעוו ,רעזייוונא רעד ןעוועג .לוש רעד

 טשינ ,הלילח ,לאז חרוא ןא זא ,טכא טגיילעג רקיע רעד .ןייז

 ,רעטצעל רעד קידנעטש קעווא .תבש םוא ןרעגנוה ןביילב

 טלייטעגנייא טשינ ןענעז םיחרוא יד זיב ןענעוואד םענופ

 ,ךיז טייטשראפ ,קידנעמענטימ ׳םיתב־ילעב יד ןשיווצ ןראוועג

 ראפ טגראזעג קראטש רע טאה םעד ץוח .חרוא ןא דיוא ןיילא

 .תבש ףיוא ןבאה לאז רע ,דיי ןעמערא ןא

 רעכאמדלאג בייל־עשוחי
 ןיא גנונעדרא ןטלאהעג טאה םאוו ,שמש רעסיורג רעד

 טרעוו רעדנוזאב זיא רע ,רפס ןיא טנעיילעג דיוא תא לוש

 ןבאה להק רעקסוטלופ ןופ עלא טשינ לייוו ,ןרעוו וצ טנאמרעד

 קידנעטש רע טגעלפ גולפ ןיא שטאכ .טנעקעג יונעג םיא

 ענייש טגאמראפ רע טאה ךאד /ךיא" ןייז ןזייווסיורא טעמכ

 ןייז .טרפהו ללכה תבוטל ןאטעג ןוא ןליפעג עכעלשטנעמ

 א ןעוועג .ןגראבראפ יוו םיא ןיא ןגעלעג זיא טייקיטומטוג

 ־ידימלת וצ טפאשביל עסיורג א טאהעג ןוא דיסח רענימיחאר

 ,םיא טאה סאד .ייז וצ ןייז ברקמ טלאוועג ךיז ןוא םימכח

 ןעלהחמש ך ייב דאנ שמש הגחו וצ ןגיווואב ,סיוא טזייוו

 ־אנאפ ןעוועג זיא רע שטאכ .ןאמרעטא ברה ייב דאנרעד ןוא

 טנוואהאב ןעוועג ןוא ןענאטשעגפא יוזא טשינ דאד ,םורפ־שיט

 עסיורג וליפא ןריפ וצ קיעפ קידנעייז ,ןבעל ןכעלגעט־גאט ןיא

 רחוס־לבעמ סלא ןזיוואב רעטעפש םע טאה רע יוו ,ןטפעשעג

 .(...סעראזאד יד טימ טקילפנאק ןקראטש א דאנ)

 טסיירד ,קילבגא ןגנערטש א טימ םקתו ןביוה תפ ןעוועג

 ־וצפא ףראש םענעי טיירג קידנעטש ןוא גנומענאב רעד ןיא

 .ןטימעגסיוא בור־יפ־לע םיא ןעמ טאה ראפרעד .ןרעפטנע

 ,שטנעמ רעכעלרע רעראבליפ א ןעוועג רע זיא רעבא שיטקאפ

 רע ראנ םאוו טימ ןטייווצ א ןפלעה וצ ןעוועג טיירג זיא םאוו

 לבקל תנמ לע אלש ןוא רתסב ןתמ :ללכ ןטיול ,טנאקעג טאה

 .םרפ

 עקידרעטעפש םאד ןעקנאדראפ וצ םיא זיא ךעלכעזטפיוה

 ־ניא ערעדנא ךאנ ןוא הבישי רעקסוטלופ רעד תפ ןייטשטנא

 .ןדנהג ןפלאהעג טאה רע סאוו סעיצוטיטס

 רעמסוש רעבדכייל
 .לוש ןיא "יאבג רעקיליוויהפ" ןימ א ןעוועג זיא רע

 טשינ ןייז .לכיימש ןקידנעטש א טימ •דיי רעטושפ א

 עקידנעטש ןייז ןוא םעגייא העי ןעמוקרעטנוא רעטסיירד
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 ןטלאטשעג ןוא ןפיט

 ןפורעגסדרא טאה ,טיונ א ןיא םענעי ןפלעה וצ טייקטיירג

 .ץרא־ךרד םיתג

 טאה רע ראנ יוו ׳קראמ ןיא קידנלדנאה ,רעטסוש םלא

 טגעלפ ,ןדיי ןקיטפרעדאבטדנ א ץעגרע ןופ טסווורעד ךיז

 רענעפאשעג א טימ יצ ׳וצניהא ןפיול ןוא ןייטש ןזאל ץלא רע

 •ןטלאהרעד וצ םענעי ךאז עטוג רעדנא ןא טימ יצ הבדנ

 טגעלפ ,עקפוקא טימ יורפ עכיוה א ,עקלע בייוו ןייז

 ייז ןענעז עדייב) .ןכאז־הקדצ עקיזאד יד ןיא ןאט ךס א ךיוא

 .(אשידק־הרבח רעד ןיא םירבח ןעוועג

 טשינ לאז׳מ ,ןבעג גנוטכא קראטש טגעלפ רעב־בייל

 טייקנייר ןוא רדס ראפ טגראזעג •ךד א ,ןענעוואד םייב ןדער

 .ג״דא טפיל.ןטיירגנא ,לאפ םעד ןשאוו טרישזאגנא :לוש ןיא

 רעגיורב לעה רעד זיא ,ןתכורפ ערעדנא עלא ןשיווצ

 ־עג םאד ןעוועג — תכורפ רעטקירטשעגסדא־ןייש רענעשולפ

 .עקלע דרפ ןייז ןופ קנאש

 גרעבדניל שרעה־םולש
 עטנאסערעטביא ןא ןעוועג זיא םידיסח רערעג יד ןשיווצ

 ןופ .גרעבדניל שרעה־םולש ׳ר ,הנובתו המכח אלמ ,טלאטשעג

 עקיטומטוג ןוא דראב רעניורב רעגנאל א טימ סקווו ןקירעדינ

 טימ ןייז וצ דבכמ טיירג ןעוועג רע זיא קידנעטש .ןגיוא עיולב

 ־ראפ קידנעטש ;ץיוו ןשינדמל א רעדא לטרעוו־ארמג א

 ןופ תותגולפ ןוא תויעב יד ןיא רעטפיטראפ א דו טרעלק

 םעד ןגארטעג ךיז ןיא טלאוו רע יוו ןעזעגסיוא טאה ;דומלת

 טוג א טאהעג קידנעטש טאה רע .אחישמד ילבח ןופ גאטייוו

 קורדסיוא ןכעלטרעצ א תא םיא ןופ ןרעטלע ןא ראפ טראוו

 ־נעייז .טכא ליפ טגיילעג טאה רע ןכלעוו ףיוא ,הרותדב א וצ

 ־ךרד סיורג ןפורעגסיורא רע טאה ,וינע ןא עבטב ןיילא קיד

 .טאהעג ביל םיא ןבאה עלא ןוא ץרא

 דזארד השמ־לארשי
 ־תומיענב רעליטש א ."םדא ייח" הרבח רעד טימ טנרעלעג

 רעד ןלאפעגסיוא טקנופ זיא שיט ןייז ןבענ טראה •דיי רעקיד

 רעטניוו םוא ןעוועג זיא םאוו ,שרדמה־תיב ןופ ןוויוא רעסיורג

 ־הרות רעקיזאד רעד ןיא ןבאה עכלעוו ,םיחרוא ןופ טרעגאלאב

 .םייה עזייוולייט א ןענופעג ןוויוא ןסייה םעד ייב ןוא הביבס

 שטיוואלפאק ןנחוי
 דנעג קידנלעוו ."תוינשמ הרבח" רעד טימ טנרעלעג

 ריבסמ רע טגעלפ ,הרבח רעד ןיא ןענרעל םאד ןעגנירדניירא

 םקווו ןקירעדינ תפ דיי א .דלודעג םיורג טימ ץאז ןדעי ןייז

 ןוא רחוס־האובת א ןיילא שטאכ .םינפ קידכעלייק א טימ

 טייצ ןענופעג קידנעטש רע טאה ךאד ,רחסמ ןיא טגאיראפ

 ־דומלת" רעד ןופ רבח םלא רעדא םענעלאפעג א ןפלעה וצ

 רערעג א ןעוועג ."סרעכאוו" יד ןביילקנעמאחצ — ״הרות

 ־ףדור א עבטב .תקולחמ עקידלביטש ןטימעגסיוא ןוא דיסח

 ןעמעננייא דייר ענעסאלעג טימ טווורפעג קידנעטש ןוא םולש

 .םידדצ עקידנפמעק יד

 תא ערעטלע 80 ךאנ טימ רע זיא 1940 רעטנדו םוא

 ןבענ עקנאשזג דלאוו ןיא ןראוועג ןסאשרעד ןדיי עקנארק

 .קסוטלופ ןופ מ״ק 22 ,קצעיוואזאמ־וואקאמ

 רעפאמ־לטייב רעד
 ׳קיסקיוועג ךיוה .דיסח רעוואנישמא ןא ןעוועג זיא רע

 .ןגיוא עיולב עפראש ןוא םינפ ךעלגנעל םאלב א טימ ראד

 טימ טנרעלעג טאה רע .רענעק־ד״נת רעטוג א ןעוועג זיא רע

 רניוא ענייז טימ טרעטסייגאב ןעמעלא ןוא "שרדמ־הרבח" רעד

 ־געטש ןענאטשעג זיא ,םלוע רעקיטייז רעסיורג א .ןעגנורעלק

 ןעגנושטייטסדא עבייז ןעגנולשעג שממ ןוא םיא םורא קיד

 ,טלאהניא ןרעווש רעייז א ןופ שטאכ סאוו ,םישוריפ־הרות ןוא

 ־כייל רעייז א ןיא ןראוועג ןבעגעגרעביא םיא ךרוד ייז ןענעז

 ןיא טאה רע .םראפ רעכעלדנעטשראפ ןעמעלא ראפ ןוא רעט

 ־עגוצ יוו םלוע םעד ןטלאהעג ןעהעש־ןרעל עבייז ןופ דשמ

 .ןרעה ןעמוקעג םיא ןענעז רענעק־ד״נת עסיורג. .טדימש

 יקסוועשטאכאס לכייפ.
 סאוו ,ןענרעל ןייז ."ארקמ־הרבח" רעד טימ טנרעלעג

 עשידיסח ליפ ןבאה ,לופלפ טימ ןעמונעגברוד ןעוועג זיא׳ס

 ־נאסקעלא ןא ןעוועג זיא רע .קידנעייטש טרעהעגוצ םידמול

 רערעדנאסקעלא םעד ןופ טמאטשעג ןיילא ןוא דיסח רערעד

 ןוז א ,ןאמרוג קיצייח המלש ׳ר ןופ םעדייא ןא ןעוועג .ףדה

 .קסוטלופ ןיא םיתב־ילעב עשידיי עטשרע יד ןופ

 ראטקעריד שרעה השמ
 א ןיא טפיטראפ קידנעטש .רענרעל רעסיורג א ןעוועג

 .שרדמה־תיב ןופ רעמעלעב ןפיוא ןעגאטשעג זיא רע ןעוו ,רפס

 םעד ןיא ןגעלעג זיא שפנ־תריסמ ןוא טייקמאזכאוו עסיורג א

 ,ןריגאער ךיילג טגעלפ רע שטאכ .ןדיי ןלעדייא ןליטש ןקיזאד

 ־נערטש טימ ךיז טכאד ןוא שער ןטסעדנימ םעד קידנליפרעד

 ,טעבעג ,טייקכייוו אזא ןעוועג זיא קילב ןייז ןיא רעבא ,טייק

 ־שרדמ־תיב יד ףדא ןייז עיפשמ טזומעג טאה םאד זא

 לעפאב ןעמוטש ןייז ןפראוורעטנוא ךיז ןלאז ייז ,רעסעומש

 ,ראטקעריד יכדרמ ׳ר ןופ ןוז ,ראטקעריד ךורב ,לקינייא ןייז)

 ןיא טנייה טבעל ,ןברוח־יצאנ םענופ רענעראוועג־לוציב א

 .(לארשי
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 דאש השמ לאפר

 חמשי לאומש
 'םיירא ."יחרזמ" ןופ רעגיילראפ ןוא ראטאזיגאגרא רעד

 דיז טאה עכלעוו ,טעברא ןייז ןיא שפנ תוריסמ ליפ ןזיוועג

 עשיסקאדאטרא יד דצמ ןעגנורעטש עסיורג ףיוא ןסיוטשעגנא

 טקוקעג ןבאה םידגנתמ ייס ,םידיסח ייס .טאטש ןיא ןזיירק

 ־אנגיא ךעלנעזרעפ זיא רע ."גיוא ןעמורק" א טימ םיא ףיוא

 ןא טעברא ןייז ןיא קידנעעז ,ןראוועג טגלאפראפ ןוא טריר

 ...יירערענאיסימ ןימ א ,תוסרוקיפא
 ןיא יקב א ןעוועג .ווארבמעז ןופ טמאטשעג טאה רע

 ןיא .זעיגילער ןעוועג ךעלקריוו זיא ןוא ד״נת ןיא ןוא דומלת

 ןביוהעגנא טאה רע ןעוו רעבא ,דיסח רערעג א ןעוועג תליחת

 ־רעד לביטש ןופ רע זיא ,םזינויצ תאפ דעלטנפע ןריטעגא

 ־תיב ןסיורג ןיא טנוואדעג דאנרעד טאה רע .ןראוועג טרעטייוו

 עשיחרזמ ןייז שטנעמ רעזעיגילער םלא טצעזעגראפ ןוא שרדמה

 .ייטראפ רעד ראפ םירבח עיינ ליפ טריברעוו ןוא עיצאטיגא

 ־"יחרזמ" יד טגיילראפ ,טנאמרעד ןביוא יוו ,טאה רע

 •ח״ח יד ןופ ףליהטימ רעד טימ — קסוטלופ ןיא עיצאזינאגרא

 ־מולב ףסוי ,ןייטשנעראב המלש ,עצינטנאיפ ,בואט שרעה דוד

 ־פ.אק חנ ,רענילרעב לבייל ,עקנאלבאי המלש־םהרבא ,ןייטש

 .א״א קאפושטש לאירזע ׳שטיוואל

 עשיטסינויצ עלא ןיא וויטקא ןעוועג זיא חמשי לאומש

 ־גטלאה ,דוסיה ןרק ,ק״ק ןראפ טייצ ליפ קידנבעגקעווא ,סעיצקא

 רעד ןופ לאקאל ןיא ךיוא יוו לוש ןיא תושרד ליפ ייברעד קיד

 .עיצאזינאגרא רעשיטסיגויצ

 *ד״יה ,םיצאנ יד ייב ןעמוקעגמוא זיא רע

 לגיפש־זנארכ םולש
 ־ראפ־ןייש א טימ קיציילפטיירב ,סקווו ןלעטימ ןופ דיי א

 'אב טאה סאוו ,םינפ ןקידלכיימש ןייז םורא דראב רעטמאק

 ןייז םיא ראפ טגעלפ רענייא טשינ .ןגיוצעג ךיז וצ ןוא טקיור

 ־עילימאפ א ןעוועג זיא סע יצ ,ןדערסיוא ךיז ץראה ערעווש

 ןופ טגעלפ םאוו ,ךוסכס רעלעירעטאמ א יצ ,טיייהנגעלעגנא

 :יוו ןשטנעמ־״ךמע" עשיטאטש ייב ןכערבסיוא טייצ וצ טייצ

 ןעוועג זיא רע .םיתב־ילעב םתס רעדא תולגע־ילעב ,םיבצק

 ןיא .ןענרעל טנאקעג טאה רע .רעכאמ־הרשפ ןוא ץעוי רעייז

 א — דאנרעד ,דיסח רעקסירט א ןעוועג רע זיא הלחת

 .רעקצארעס

 טאהעג — וצרעד ׳רעצירק־הבצמ א ןעוועג זיא רע

 ־עגסיוא ןוא ענעפאשעג ענייז יוו טנאסערעטניא .קנעש א

 ןעוועג קידנעטש ןענעז ׳תובצמ יד ףיוא ןטסקעט עטצירק

 ־גייא רעד ןעוועג טשינ זיא רע .ןדיישאב ץנאג ץא ךעלפעיט

 םעד ןיא החמומ א רעבא ,טאטש ןיא רעצירק־הבצמ רעקיצ

 .הגרדמ רעטשרע רעד ןופ ךאפ

 טימ ץא קנעש רעד טימ קחודב טבעלעג טאה רע שטאכ

 ןקיטפרעדאבטיונ א ןיא רע טאה ךאד ,יירעצירקדזבצמ רעד

 שובלמ" ץפ דעדנירג רעד ןעוועג חא רע .ןסעגראפ טשינ

 ¬חמ עשילהק ןיא .אשידק־הרבח ןיא יאבג א וצרעד ,"םימורע

 ענייז לייוו ,קידנרידיצעד ןעוועג טראוו א רענייז זיא ןתקול

 'גיירא" ץא טריטנעמוגרא טוג ןעוועג קידנעטש ןענעז דייר

 םודא טאהעג טאה רע ןעוו טרפב ׳ךצראה ןיא ןעגנורדעג

 .רעגנעהנא עיירטעג ךס א ךיז

 שטיוואניוכ םלאפימ אנח ריאמ־עשטיא
 א טימ םקווו ןלעטימ ןופ דיי א .אשידק הרבה ןופ שמש

 'יאווש עסיורג ,םינפ ןכעלגנעל םורא דראב עיורג עגנאל ץנאג

 ליצת הקדצ" ןייז .ןעמערב עטכידעג קראטש טימ ןגיוא עצ

 ןוא רעדגיק ףיוא דחפ א ןפראוו טגעלפ היוול א ייב "תווממ

 ןפאלק סאד רע טאה ,םורפ קידנעייז .עגעסקאוורעד ףיוא וליפא

 ןעוועג זיא רע ..דוצמ א ראפ ןטלאהעג עקשופ־הקדצ רעד טימ

 ,ןימלע־תיב רעקסוטלופ ץפ ראקעטאפיה רעקידעבעל רעד

 .עטסטלארוא יד חב םירבק עלא פאק ןפיוא יונעג טקנעדעג

 רע טגעלפ .עקרק א רעביא תקולחמ א ןעמוקעגראפ זיא׳ס זא

 ־ראפ ץא עיירפ עלא ץפ יונעג קידנסיוו ,ןרידיצעד קידנעטש

 ןבירשראפ ןעוועג טשינ ןענעז סאוו ,ןכאז .רעצעלפ ענעמונ

 םיא ףיוא ןוא קינייוונסיוא ףדא טסווועג רע טאה ,סקנפ ןיא

 ."טלעטשעג" קידנעטש ןעמ טאה

 םיובנשריק ץשרג
 ןעוועג זיא רע .םאג יאמ רעטירד ףדא קנעש א טריפעג

 רעכעלפעה ןייז בילוצ ,רעמוקניירא יד ןופ טצעשעג קראטש

 ,תורכש זיב ןעקנורטעג ןבאה עכלעוו ,יד וליפא .גנוטלאה

 ..."םילכ יד ץפ ןייגוצסיורא" םיא ייב טביולרעד טשינ ךיז ןבאה

 רעטשרע רעד ןעוועג רע זיא ,גאט־קראמ םעד ןיא ,קיטיירפ

 ראפ העש ייווצ טפעשעג םאד ןסאלשעג טאה סאוו ,טאטש ןיא

 ,תבש־ידגב יד ץא טאטש ץועביא טזאלעג ךיז ןוא ןדעצ טכיל

 וצ טרעדאפעג ןוא בלעוועג וצ בלעוועג ץפ ץזא קידנעייג

 טמוק עכלעוו הכלמ־תבש רעד דובכל ןטפעשעג יד ןכאמראפ

 ןסיוועג א ייב ןפורעגסיורא ךעלריטאנ טאה םאד ...ןא דלאב

 ןעוועג זיא גנוזייל עטסעב יד לייוו ׳גנוגערפיוא סיורג לייט

 טגאוועג טשינ טאה רעבא רענייק .ןעהעש גאטימ דאנ יד ןיא

 העש עטוג א טלעפעג ךאג טאה םע שטאכ ,ןקידיילאב וצ םיא

 *רעטנוא "םלוע" רעד ךיז טאה ןגעווטסעדנופ ,ןדניצ טכיל וצ

 .טעבעג ןעוועג ךעלטנגייא זיא םאוו ,לעפאב ןייז ןפראוועג

 :ןעמאנ ןטימ ןעמעלא ייב ןראוועג טניורקעג רע זיא ראפרעד
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 ןטלאטשעג ןוא ן9יט

 גאטימ־דאנ־גאטיירפ יד ןיא םיא טאה ןעמ ראנ יוו ."חישמ"

 זיא חישמ רעד" :ןעלמרומ ייברעד ןעמ טגעלפ ,ןעזרעד ןהעש

 .ןעמאנ ןקיזאד םעד ייב ןבילבראפ רע זיא רזא ןוא ."אד ןיוש

 ׳ןענעוואד ןדעי ןופ רעבייהנא רעד ןעוועג קידנעטש זיא רע

 םיליהת טגאזעג ׳לוש ןיא םיתירחש דיוא טנוואדעג לאמ ליפ

 ראג זיב קידנעייז שטאכ .ןטכאנראפ תבש יד ןיא דומע ןראפ

 םענעפא ץיק ןגארטעג טשיב לאמנייק רע טאה ,שיטאנאפ

 ןפיט א טימ טרטפעגפא םע ראנ /ךעיירפ" א ףיוא םורדראפ

 ־רעטאמ ןייז שטאכ םענעלאפעג א ןפלעה וצ ןעוועג טיירג .ץפיז

 ."קידלגייפ" יוזא ןעוועג טשינ זיא עגאל עלעי

 ,1951 ראי ןיא גנשאררעביא ןיימ ןעוועג זיא םיורג יוו

 ןעוו ,ביבא־לת ןיא ל״הצ ןופ עדאליפעד רעטיורג רעד תעב

 באה םאג־יבנעלא ףיוא עסאמ־ןשטנעמ רעסיתג רעד ןשיווצ

 םוצ טימ טרישראמ רע יוו ,ןושרג ׳ר ןטלא םעד ןעזרעד דיא

 טשטאפ ץא רעטנוא טצנאט ,רעטסעקרא ןשירעטילימ ןופ טקאט

 ,לאמא ןופ זאטטקע ןייז טימ קידנעגניזוצ ,טגעה יד טימ וצ

 עגנוי ייב וליפא ןוא עדמערפ ייב ןפורעגסיורא טאה טאוו

 .גנונעקרענא ןוא גנוטכא רעיושוצ

 ךאש השמ לאפר

¥ 
 רענאשזור לדנעמ

 ׳ןאשזור ןופ טמאטשעג טאה ןאמבייל לדגעמ ׳ר עדייז ןיימ

 .ןעמאנייב םעד ייב קסוטלופ ןיא ןבילבעג ןיוש רע זיא

 .לביטש רערעג ןיא ףסומ־לעב ןעוועג רע זיא ראי קיצרעפ

 ןטעזעג טכענ עצנאג .דראב רעיורג א טימ לדיי ןיילק א

 .םירפס ןבירשעג ןוא

 ־ןזייא םעד ןיא טעבראעג ןיילא יתפ ןייז טאה ראי ץנאג א

 ןעוו .זיוה םנארפאש ןיא ,יקטנאי .ווש ףיוא טאוו ,טפעשעג

 רע זיא ,הנשה־שאר ברע טקירעגרעטנוא דיז טאה םע רעבא

 זיא םאד גייוו םעד "ןפלעהוצ" ןיידא טפעשעג ןיא ןעמוקעג

 טפעשעג ןיא ןעמוקעג זיא רע ;דיירטיוא ןא זיולב ןעוועג רעבא

 ...ץבר םוצ דרדה תאצוה ףיוא סעטאלז ראפ א ןעמענפארא

 ןופ ןקורקעווא רע ט׳געלפ ,טפעשעג םעד ןטילש ןראפ ןאד ץא

 ־טלעג ץא ענעדיי א טייטשראפ טאוו :בייוו םאד עסאק רעד

 סאד ןאטוצפא רשוכה־תעש א ןעוועג זיא טלאמעד .ןכאז

 ...טעברא לקיטש

 ןייז ןפורפיונוצ רע טגעלפ ,ןיבר ןופ ןעמוקקירוצ ןכאנ

 סעיינ םניבר םעד ייז טימ ןענרעל ןוא םידיסח "עילעפאק"
 .ץגינ־״םייח־לכלכמ"

 ,ראליפ רתלא :ןעוועג ןענעז םתבח עקידנעטש ענייז

 .ערעדנא ץא שטיוואבמיט שרעה־לאומש ,לעקבערפ

 ¬וילעה תומלוע יד ןיא ןאטראפ ןעוועג רע זיא קידנעטש

 לאמנייק טקוק רע זא ,ןעניימ טגעלפ עבאב ןיימ זא יוזא .םינ

 :ןוותפטיוא טלאוועג לאמנייא םיא יז טאה .ריא ףיוא טשיב

 ,טנראפ ןופ פאק ןפייוא עקפוק יד ןגארט יז טגעלפ ךעלנעוועג

 טע טאה רע .ןטניה ףיוא טיתדעגטיוא לאמנייא םאד יז טאה

 יד ןוא ,ףיורעד טכאמעג םאזקרעמפיוא ריא ,טקרעמאב ףכית

 םיא יז טגעלפ ךאד •הייפוצ רעייז םעד ןופ ןעוועג זיא עבאב

 רעיינ ןייד לפיוו טסייוו רעוו" :ןגאז הנשה־שאר ןדעי דאנ

 ״? טסאקעגפא ראי םאד דימ טאה ץגינ־״םייח־לכלכמ״

 ןוא רעליווו א ןעוועג ךות ןיא זיא לדנעמ ׳ר עדייז ןיימ

 טגאמראפ תונדמל ץא תודיסח רעטיוא טאה רע .דיי רעגולק א

 עטאט ןיימ ןעוו .םכח־דימלת א ןופ ראמוה ןקיטפאז ךס א

 ־רעביא ןענעוואד טשינ ייג דיא םאווראפ ,ןרסומ דימ טגעלפ

 עדייז ןיימ דימ טגעלפ ,טייצ־״בתעמדוחנמ" רעד ןיא טפיוה

 טאה רע ?םיא ןופ וטטליוו טאוו" :ןרעפטנעראפ קידנעטש

 .החנמ א ןענעוואד טלעפראפ טשינ לאמ ןייא ןייק דאנ דאד

 .טגערפעג עטאט ןיימ םיא טאה ׳דסאד וטסייוו ןענאוונופ"

 באה ךיא לייוו — טרעפטנעעג עדייז רעד טאה — סייוו דיא״

 "סהרשעדרנומש" ייווצ ןענעוואד ןעזעג טשינ לאמנייק דאנ םיא

 * ...״בירעמ ייב

 ראפ טראה ,1939 ראי ןיא ןראוועג רטפנ זיא עדייז ןיימ

 ־ריטאנ א טימ ןבראטש וצ היכז יד טאהעג !גירקתעלטיה םעד

 .טיוט רעל

 .הכרבל ונורכז

 ןייטשנטכיל עשוהי

 2 ןענוואד ףראד — ןענוואדדזחנמ סאד טלעפראפ םע רעוו *
 .(.דער ,ע״וש ןיא ןיד א) בירעמ ייב "סהרשעדדנומש"

¥ 
 ־יטקווועג־ןיילק א .לביטש רערעג ןיא רענוואד־ףטומ רעד

 ־עוואב עקידתומיענב ןוא דראב רעטגייווצעצ־טיתב א טימ רעק

 ןיא רבח .ןטלעוו ענעגראבראפ ןיא טפיטראפ קידנעטש ,ןעגנוג

 רע טאה םיארונ םימי יד וצ .הרות־דומלת ןוא אשידק־הרבח

 א ןבילקעג תוקיבד םיתג טימ ןוא טיתגעג ןטאנאמ ליפ דיז

 •הלילה ,"םגפ" א ןא ,הרות־ינב ,טייל עגנוי ןוא םתוחב ןופ ראכ

 רע .דובכ רעלעיצעפט א ןעוועג זיא ראכ ןייז ןיא ןעגניז וצ

 ןטירעגטימ ןוא רוגנס רעתמא ןא יוו דומע םייב ןענאטשעג זיא

 ,תוקיבד ןייז .םיללפתמ 500 א ןופ םלוע ןא ןענעוואד ץיז טימ

 גנתעדאפ רעפראש טימ ןעגנולקעג טאה עכלעוו ,עמיטש ןייז

 א טבארבעג טאה ,רוגיטק ןטימ חוכיו א יוו ןוא למיה םוצ

 םיללפתמ יד ןופ רעצרעה ת ןיא טייקטסייל א ןוא גנונעפאה

 ןעוועג זיא ןענעוואד ןייז ןיא ...טפשמ ןוא ןיד ןופ געט יד ןיא

 .טעבעג ייט ןוא גנורעדאפ ייס

 ךאש השמ לאפר
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 ינטיקנעלב .ש — יקצאק דוד

 ל״ז יקצאןל םייח ׳ר
 רעוועשראוו) קצאווטא ןיא להקה שאר רעקיראי־גנאל

 יד ןופ רענייא ןעוועג .טבעלעג ןוא טניווועג טאה רע ווו ,(זיירק

 עלא ייב טבילאב ןוא טאטש ןיא ןטייקכעלנעזרעפ עטסנעש

 יד .םימש־ארי א ןוא ןדמל א .גנורעקלעפאב רעד ןופ ןטכיש

 טאה ,ןצראה ןיא טילגעג טאה טאוו ,טייקסטוג עכעלריטאנ

 •טייקיטעט רעכעלטפאשלעזעג רעצנאג ןייז ןיא ןטכיולעגניירא

 התאש רודל יוא" :ןרזחוצרעביא טרעהעגפוא טשינ טאה רע

 ידימלת לש ןרעצב עדוי התא יאש ,וסנרפמ התא יאש ,וסנרפ

 ןייז בילוצ ןה טינכערעג םיא טימ ךיז טאה ןעמ ןוא ,"םימכח

 טנידעג ןיילא טאה רע םאוו ,םעד בילוצ ןה ץא טייקכעלרע

 טאה סע .ןקיטפרעדאבטיונ העי ראפ גראז ןופ רעטסומ א יוו

 ןיא טרעקעגמוא ךיז רע טאה גאט ןקיטסארפ א ןיא ןפארטעג

 ־רעד טלאוועג טשינ םענייק ןוא לטנאמ־רעטניוו ןייז ןא בוטש

 דיז טאה רעטעפש טשרע .ןעשעג זיא םיא טימ םאוו ןלייצ

 ־ראבראפ א ןגעוו טסווורעד דיז טאה רע זא ,ןזיוועגסיורא

 םענעגייא ןייז טזאלעגרעביא םיא ייב טאה ןוא ןאמערא םענעג

 .לטנאמ־רעטניוו

 ןוא יורפ ןייז טימ יקצאק םייח ׳ר דיז טאה 1932 ראי ןיא

 ןופ טפעשעג א טנפעעג ןוא קסוטלופ ןיא טצעזאב עילימאפ

 טאה אד ריוא .םירישכמ עשירטקעלע ערעדנא ןוא סאידאר

 טימ טייקשירעוט־ללכ ענעריובעגנייא־ףיט ןייז טצעזעגראפ רע

 ןוא םינינע עשיטאטש יד ןיא דיז ןאטעגניירא .תוריסמ םיורג

 ־יטסניא עשיפארטגאליפ עקיטרא יד ןיא קיטעט רעייז ןעוועג

 רעד ןעוועג "הלכ תסנכה" ׳"םיחרוא תסנכה" :יוו סעיצוט

 .וו״אא רענלעז עשידיי ראפ ךיק רעקידחספ א ןופ רעדנירגטימ

 םעניא ןעמוקעגמוא ןענעז יורפ ןייז טימ יקצאק םייח ׳ר

 ,קחצי :ןיז ריפ ענייז .ריביס ןטייוו ויא ,גירק טלעוו ןטייווצ

 ־עגמוא ןענעז סעילימאפ ערעייז טימ ףסוי ןוא םהרבא ,יבצ

 .ש״מי םיצאנ ה ייב ןעמוק

 — ןאקדנאה השמ דד ׳ןאמ ריא ןוא עלהרש רעטכאט ץיז

 — םש ןסיורג א טימ רעוט רעכעלטפאשלעזעג ןוא ןבדנ א

 ןא סיקצאק םייח ׳ר ,יקצאק לדנעמ ךיוא יוו ,רעדניק ןוא

 ,יורפ םלדנעמ) זיראפ ןיא עלא ןבעל — רעדניק ןוא םעדייא

 .(זיראפ ןיא 16.3.68 .םעד ןבראטשעג זיא ,עלחר

 ןוא אלעה יורפ ןייז טימ ןוז א ם׳סייח ׳ר יקצאק דוד

 ןופ רעטסעווש עקיצנייא יד .קראי־וינ ןיא דיז ןעניפעג — ןוז

 ןיא ןעמוקעגמוא זיא (יקסלאוואנצנאל) ל״ז יקצאק םייח ׳ר

 רעד ,איבל (יקסלאוואנצנאל) ףסוי ןוז ריא .אטעג רעוועשראוו

 ןייז טימ ,עילימאפ םיקצאק םייח 'ר ןופ רענעבילבראפ קיצנייא

 .לארשי ןיא ןבעל — החפשמ

 קראי־וינ ׳יקצאק דוד ןוז ןייז ךרוד טגנאלרעד

* 

 !?ינלעמ עשטמהרבא

 ־לעמ ׳עשטמהרבא קסוטלופ ןיא טנעקעג טשינ טאה רעוו

 רעמיטנגייא ןא ,רעכאמנשאמאק א .עלא זא ביילג׳כ זקינ

 ןא רעטעפש .ךעלגניי־ןרעל ןוא ןלעזעג טימ טאטשראוו א ןופ

 ־אנישמא ןא ,דיי רעמורפ א .טפעשעג־ךיש א ןופ רעמיטנגייא

 ןענעז סאוו ,ךעלטרעווכיילג ןוא תומכח טימ טישעג .דיסח רעוו

 .רעלופאפ רעייז ןעוועג

 .טייז רעוויטאגענ רעד ןופ ריוא טנעקעג םיא ןבאה ךס א

 טימאב טשינ דיז טאה רע םאוו ,ןעוועג זיא עוויטאגענ םאד

 ,רעכוז־דובכ ןייק טשינ ןיילא הביבס רעד ייב ךעמענוצסיוא"

 טשינ דובכ ןייק םיא ייב ךיוא טאה׳מ זא ׳ןפארטעג טפא טאה

 קידנביילג ןוא יורטוצ ןדעי וצ קידנבאה .ןכיירגרעד טנאקעג

 ץארט ,ןלאפעגניירא טפא רע זיא ,טייקכעלרע סנטייווצ ןיא

 ןסיגסיוא םענעי ףיוא רע טגעלפ ןאד ...תוחקפ ןוא המצח ןייז

 ןגאזראפ" לאז רע זא ׳"באג" אזא ןבעג םיא ןוא תאצ ןייז

 ."ןטנעצ א

 :ןעלמרומ רע טגעלפ ,ןקיוראב דיז קידנענאק טשינ

 -ערטיכעגרעביא ךימ טאה רע יוו ,םכח םעד ראנ עז —

 ...יורטוצ םיא וצ טאהעג ,טביילגעג םיא באה דיא רשאב .טעוו

 ןטשרע םוצ ןלעזעג־רעפעטש םלא םיא ייב קידנטעברא

 ךיא באה ,(האי רע20 יד ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא) לאמ

 ןייק םיא ףיוא טשינ דיא גארט םאוו ראפ ,טרעדנווועג דיז

 :ךפיהל .רסומ עיצראפ א רימ טגנאלרעד רע ןעוו ,םורדראפ

 דיא באה רעמ ץלא ,טנעקרעד םיא באה דיא רעמ םאוו

 רימ זיא םענעגנא ראג .גנוטכא ןוא דובכ םיא וצ טליפעג

 ־סיוא ןיימ ראפ רסומ עיצראפ א םנייז ןרעהוצסיוא ןעוועג

 טימ ןטכאלפעגכרודא ןעוועג זיא םאוו ,טייקמורפ רעטפעוועג

 ־עג שממ דיז ןבאה םירבח עניימ .ךעלטרעווכיילג ןוא ןציוו
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 ןטלאטשעג ןוא ןפיט

 וצ םיא ייב ןטלאהסיוא טנאקעג באה׳כ יוזא יוו ,טרעדנווו

 .סייררעביא ןא ראי ייווצ עצנאג ןטעברא

 טימ ןגיוא עגיימ ןיא ןסקאוועגסיוא רע זיא רעמ ךאנ

 רעדיוו ׳הקספה א ךאנ ,באה דיא ןערו ,רעטעפש ראי עכעלטע

 ןטייצ יד ןיא ןעוועג זיא׳ס .ןטעברא וצ םיא ייב ןעוועג ךישממ

 ־ראמ" סיקסבארג יד .ןרעייטש־הכולמ עטפיורשעגפיוא יד ןופ

 עשידיי יד טקידיילעגסיוא טאה עכלעוו ,"הלגע עקידנריש

 עכעלטע ןוא ןכוזאב עטפא עטכאמעג םיא ייב טאה ,ןטיילק

 יד טימ שממ ךיז טאה רע .ט&עשעג ןייז טקידיילעגסיוא לאמ

 טלגנארעג "ןלאפנייא" ענעדישראפ טימ ןוא תוחוכ עטצעל

 .ףיורש־רעייטש רעקידנסקאוו ץלא רעד טימ

 ־ראפ ענייז ןשיווצ ,טקרעמאב דיא באה טייצ אזא ןיא

 ןא רעייז ןייז טגעלפ סאוו ׳רעצ.יפא ןא — םינוק ענעדיש

 ןענעז ,ןלעטש םיא טגעלפ רע עכלעוו ןזיירפ יד .הנוק רעטפא

 דיא ןיב טייצ רעד טימ .ןרק םענופ רעטנורא ךס א ןעוועג

 ־עטילימ) •וא.ק.פ ןופ רעציפא ןא זיא סאד זא ,ןראוועג ריווועג

 עמרוט ןראי ןופ טעוועטארעג טאה רעכלעוו ,(ץנעדיווע עשיר

 רעוואנישמא םענופ ןוז א ,שילאק ברה .בר רעקצארעס םעד

 .ל״צז ןיבר

 ,1928 .י ןיא זא ,טלייצראפ דוסב רימ ןעמ טאה רעטעפש

 טימ םידיסח רעוואנישמא ייווצ ןעמוקעג ןקינלעמ .א וצ ןענעז

 ןאד ןיוש זיא רעכלעוו ,בר רעקצארעס רעד .ןינע ןקיטכיוו א

 ןדלאמעגנייא ןעוועג טשינ ללכב זיא ,30 יד רעביא ןעוועג

 ־רעטילימ םוצ טלעטשעגוצ טשינ ךיז אלימב .רעכיב יד ןיא

 ,בר ןראוועג זיא רע רעדייא ׳ןאד זיא רע סאוו וצ ,טסניד

 םיא טארד ,םאד קידנעניפעגסיוא ,טציא .טעטכילפראפ ןעוועג

 טיירג םידיסח ןענעז רעבירעד .הסיפת וראי טימ טכירעג א

 *גירגראפ לאז ןעמ ,ןראלאד ןיא וליפא ׳םוכס ןדעי ופאש וצ

 .ןינע םעד העג

 רעציפא םעד וצ קעווא ךיילג זיא קינלעמ עשטמהרבא

 ראנ ,טרעגנירגראפ דאנ טשינ טאה רענעי ןוא .וא.ק.פ ןופ

 ברה רעד ןוא דוב־ץנעדיווע םעניא טרעדנעעג "סאוו םעפע"

 •ףארטש רעדעי ןרפי ןראוועג יירפ זיא שילאק

 וצ ןעמוקעג ןענעז בר רעקצארעס ןטימ םידיסח יד ןעוו

 ,םוכס א ראפ סאוו־עדוי־ימ םעד העקוצמוא ידכ ןקינלעמ

 ךס א ןטסאק םתסה ןמ טפראדעג טאה םאד זא ,קידנביילג

 רעייז וצ ,קינלעמ עשטמהרבא ייז טאה ,ןראלאד רעטרעדנוה

 :טרעלקרעד ,גנוניוטשרעד

 טשינ ראג טפראד ריא ,טקידעלרעד זיא ןינע רעד —
 ...ןלאצ

 יד ןבילבעג ראנ זיא םידיסח ענייז ןוא שילאק בר םעד

 רעד ןופ ןעמאנ ןיא החפשמ ןייז ןוא םיא ןשטניוווצנא ,הרירב

 .עיטסאניד רעוואנישמא רעצנאג

 לווייפ ׳ר טימ ןעמאזוצ קינלעמ עשטמהרבא טאה 1930 ןיא

 ףיוא ןטאדלאס עשידיי ראפ ךיק יד טריזינאגרא טאלבטאר

 טאה ,לאפ םעד ןיא ךיוא ."לארשי תדוגא ילעופ" רעד ןיא חספ

 ןריציפא ערעכעה טימ ןטפאשטנאק ענייז טצונעגסיוא רע

 םעד ןעמוקאבקירוצ טאה רע עכלעוו ןופ ,קלופ ןט13 םענופ

 ןוא געט־ט׳רי יד ראפ טאדלאס ןשידיי ןדעי ןופ ףערטאב־ןסע

 א ןראפ וצ ןטאדלאס ל-ייט א טכעלגעמרעד עמוס רעד טימ

 .בוט־םוי ףיוא םייה

 ־ראפ ךיז טאה םיא ףיוא טמא־רעייטש ןופ קורד רעד

 טגעלפ ןגעווטסעדנופ .טלגנארעג רעווש ךיז טאה רע .טקראטש

 ,טפאשלעזעג א ןיא זייווסעטאר ןלאצנייא ןוא ןראפשפא רע

 ןדאב טפיוקראפ "ןעגנוגנידאב עמעווקאב" ףיוא טאה עכלעוו

 .לארשי־ץרא ןיא

 ,ןוז רערעטלע ןייז ןעוו ,ןעוועג רע זיא ןדירפוצ ראג זיב

 עפורג עטשרע יד ןופ רענייא םלא ,ןעוועג הלוע טאה ,בקעי

 ,רעטעפש טייצ א ןיא ןוא ."לארשי תדוגא ילעופ" ןופ םיצולח

 ןוא טפעשעג סאד ןרידיווקיל וצ ןעגנוווצעג ןעוועג זיא רע זא

 קידנעמוק ,רע טגעלפ ׳עשראוו ןיא הסנרפ ןייז ןכוז ןביוהעגנא

 רימ ייברעד ןוא טסאג רעטפא ןא רימ ייב ןייז ,קסוטלופ ןיא

 טאה רע ןכלעוו טימ ,ןוז ןייז ןופ ווירב ןוא רעדליב ןזיוועג

 •רטונ א "ןטראד" זיא רע סאוו ,טסיורגעג ךיז

 ־טאטש םוצ עינאפמאק־לאוו רעד תעשב ,1939 יאמ ןיא

 ־כרודא ,ןלאוו ה ברע ,תבש ןטצעל םעד רימ ןבאה ,טאר

 ־עברא ןטקינייאראפ םענופ עיצקא־םגנורעלקפיוא ןא טריפעג

 ־ביטש־םידיסח עלא ןיא ,שרדמה־תיב ןיא ,לוש ןיא ,קאלב־רעט

 ־עג" גניר ךורב ׳ח ןטימ ןעמאזוצ באה ךיא .םינינמ ןוא ךעל

 טאה םלוע רעד ןעוו ןוא ,ןענוואד ןראפ ,שרדמה־תיב ןיא "טדער

 טאה ,ןריטוקסיד וצ ןביוהעגנא ןקידנעראפ רעזדנוא דאנ

 רעמעלעב ןופ ןחלוש ןיא ןאטעג פאלק א קינלעמ עשטמהרבא

 :רימ ף יוא קידנזייוונא ,ןביוהעגנא דיילג תא

 רע .ראי ןצפופ ייב ןיוש ךיא ןעק ןאמנגנוי םעד טא —

 ןעמ טייג טארטאטש ןיא רעבא ,דיי רעמורפ ןייק טשינ זיא

 עמאס יד ןענעז ייז זא ,ביולג ךיא .םיליהת ןייק ןגאז טשינ

 יוו לארשי ללכ ןפיוקראפ טשינ ןלעוו ייז ןוא ,עטסכעלרע

 .עטסיל (עכעלרעגריב) רענעי ןופ לייט א ןאטעג סאד ןבאה׳ס

 ־רעטעברא רעד ראפ ןעמיטש עקאט לאמ סאד רימ ןלעוו

 .עטסיל

 •טרידאלפא םיא טאה םלוע רעד

 ןבאה עיטסאניד רעוואנישמא רעד ןופ תוכרב יד יוו יוזא

 ןייז ןוא ךיוא רע זיא יוזא ,לעירעטאמ טעוועטארעג טשינ םיא

 ןייז טימ ןעמאזוצ .םוקמוא ןופ ןראוועג לוצינ טשינ החפשמ
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 קעשזנארק .ר — ןימאק .סו .א — ינסיקנעלב .ש

 ןיא ןעמוקעגמוא רע זיא ןוז א ןוא ךעלרעטכעט ירוצ ,יורפ

 ־רעבירא גירק תאפ טראה ריז טאה רע ווו ,עשראוו ןיא אטעג

 ינטיקנעלב .ש .ד״יה .ןגדצעג

¥ 
 גרבננורק *ףסדי ,ר

 ול םישחורו ונלש ןומיאמ הנהנה ,םדאש ,הרוק םעפ אל

 םדא אוצמל ןיאש זא םיעבוק ונאו ׳ונתוא בזכאמ ,הדהא ישגר

 ןמלא אל" .תיעטומ ,תורמרמתהה ירפ איהש ׳וז הכרעה .בוט

 ארבנ םדא ןכאש תרשאמ םתוגהנתהש הלאכ םנשי ."לארשי

 שי ׳רודו רוד לכבש םיקידצה ו״ל לע הדגאב ."םיהולא םלצב"

 ,ףסוי ׳ר םג היה הלא הלוגס ידיחימ דחא .תיגולוכיספ תמא

 .הכרבל ונורכז

 היה ןכומ .תבכ וכות ,תימומקע ילב יפוא רשי ,ןכ שיא

 ויה וישעמ לכ ,הרומתל תוכחל ילבמ ,תלוזל רוזעל דימת

 התיה אל ,הוצמ — .דוצמ רבש :הרמאה .״תמא לש דסח״ רדגב

 םיקקזנב הבידנ דיב ךמת .אדירג תיאליטרע הצילמ וליבשב

 .ןובלע שיגרי אל לבקמהש ידכ ,הפי ןיעב ןתנ .הקדצ תודסומבו

 ששב ךרבתמ ,ינעל הטורפ ןתונה לכ" :ינודמל ל״זחש ומכ

 (ה״ב) "תוכרב הרשע תחאב ךרבתמ ׳םירבדב וסיפמהו ,תוכרב

 .הרותל םיתע עבקו ׳הרומחבכ הלק .דוצמב ריהז היה

 םינש •הצרא תולעל קקותשה וימי לכ ,ןויצ בהוא היה

 תא םישגהל טילחה ,הינשה םלוע תמחלמ ץורפ ינפל תודחא

 הרטמל הצרא רכינ ךסכ םוכס ריבעה .השעמל הכלה ותפיאש

 תאצוה תירוטדנמה הלשממה הלטיב ,ולזמ עורל ׳לבא ׳וז

 .םילוע לש הז גוס ליבשב הסינכ תורשא

 םימיב ומכ ברוצ באכהו ,לבוי יצחמ הלעמל רבכ ףלח

 .םינושארה

 (ןימק השמ י״ע רסמנ)

* 

 ץפ ללה רייאמ ׳ר
 היה רכינ ,תענכשמ הרוצבו הנובתב רביד ,ועבטמ טקש

 לכ תא שידקה הלו הליהקה ר״ויכ ןהיכ .ןיסומינ לעב אוהש

 .ונמזו וצרמ

 רבעו ותחפשמ םע דחיב בזע ,ריעל וברקתה םיררוצהשכ

 ימיב .םסובמ היה ודשח .ול הכחמ המ ןיבהש ינפמ ,השרול

 .ורזח םעפב םעפ ידמו ,ותרידב "ורקב" םינושארה שובכה

 ונמהדנ תלדה תא ונחתפשכ .םינכש ונייה ,ונלצא היה חתפמה

 הלהבה לע הדיעהו ,םירדחב הררשש היסומלרדנאה הארמל

 ,םידגב :ויה הפצרה לע ,לכואה ןמזב הז היה .םתוא הזחאש

 רובעכש ימצעל יתראית אל .רכו ףסכ ,תונומת ׳הטמ ילכ

 .קסוטלופ ידוהי לכ לש וקלח תנמ וז היהת םידחא תועובש

 (גרבננורק תיבל ןימק רתסא י״ע רסמנ)

 !רעשזנארק לאומש ,ר

 ־ובכב א ייב קסוטלופ ןיא ןראוועג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג

 ןוא תובישי ,םירדח ןיא טנרעלעג .החפשמ רעשינדמל רעקיד

 ןדעי ןוא הרות־ןב א דיי א ןעוועג .םינבר ענעדישראפ ייב

 ."שרדמ" ץזיי הדע ןא טימ שרדמה־תיב ןיא טנרעלעג תבש

 ןופ ,תסחוימ א ,יודפ א סימ טאהעג הנותח טאה רע

 לארשי ׳ר ןדמל ןסיורג םענופ רעטכאט יד — וואנאי

 םישעמ ענייז טימ טמשעג טאה רעכלעוו ׳ל״ז אריפש ןהכה

 ־םיוא טגעלפ םאוו ,הקדצ־לעב רעסיורג א םלא ןוא םיבוט

 טאה טלאמעד לייוו) רעטילימ ןופ טייל עגנוי עשידיי ןזייל

 א .ה .ד ,"קינדאלקאז" א ןפיוק לבור 600 ראפ טנאקעג ןעמ

 םעד ןופ ץאלפ ןפיוא ךעניד" ןייג לאז רעכלעוו ,רעטערטראפ

 .("קינוויזירפ" ןקידתמא

 ־אכעשט םענופ עמומ א ןעוועג זיא ,שירבאד ,יורפ ןייז

 קיצראה ןוא טוג ןעוועג זיא יז .ל״ז עלעמהרבא ׳ר ,ויבר רעוואנ

 ־עג טאה יז שטאב .רעדניק ענעגייא עריא וצ יוו יוזא עלא וצ

 יד ןופ 2) ןיז 2 ןוא רעטכעט 4 :רעדניק 6 ןעיצרעד טפראד

 טכייל טשינ ראג זיא םאוו ,(לארשי ןיא ןבעל — רעטכעט

 ןוא הקדצ ןאט וצ טייצ ןענופעג יז טאה ךאד ,ןעמוקעגנא

 רערעווש ריא ןופ ןטייצ יד ןיא .עקיטפרעדאבטיונ ןפלעה

 עכעלביירשאבמוא עריא יז טאה ׳טייקנארק רעזאלסגנונעפאה

 םערתמ טשינ ןוא ןעוועג הבהאב לבקמ ,תקדצ א יוו ,םירוסי

 טונימ רעטצעל רעד וצ זיב ,הלילח ,םלוע־ארוב ןגעק ןעוועג

 .ןבעל ריא ןופ

 א טימ טשטנעבעג ןעוועג זיא קעשזנארק לאומש ׳ר

 ־תיב ןשיטאטש ןיא ףסומ־לעב ןעוועג זיא ןוא עמיטש רענייש

 םינוגינ ןוא תוליפת עקיצראה ענייז טימ טאה רע .שרדמה

 רע .טלאצעג ןא ׳ראי 32 םיללפתמ עקיטראד יד ןעוועג הנהמ

 רעקסוטלופ םייב ןענוואד־חסונ ןייז טימ טבילאב ןעוועג זיא

 רע .ראכ א טימ ןענוואד רע טגעלפ םיבוט־םוי יד ןיא .להק

 עקראטש עכיוה ענייז .תוליפת יד ייב טלקיצעג טשינ ךיז טאה

 ןיא ןעגנאגעגניירא ןוא ראלק ׳טושפ ןעוועג ןענעז רענעט

 .ןצראה

 ןוא בלעוועג א טאהעג ,רחוס־האובת א ןעוועג זיא רע

 רע טאה רעדניק ענייז .ןבעל שיתבה־לעב ןייש א טריפעג

 קראטש רעטעפש ךיז ןבאה ייז ןוא ,טסייג ןשידיי ןיא ןגיוצרעד

 .םינינע עלערוטלוק ,עכעלטפאשלעזעג טימ ןעוועג קסעתמ

 רעד ,עקירעמא ןיא רעניבאר זיא ,לארשי ,רענייז ןוז ןייא

 רענעבעגעגרעביא ןא ןעוועג זיא ,ל״ז ריאמ לאיחי ,רעטייווצ

 טנאמרעד ךוב ןיא אד ךאנ טעוו רעבלעוו) ןקסע רעשיטסינויצ

 .(ןרעוו

 זיא ,ןפורעג טאטש ןיא םיא טאה׳מ יוו ,עקלאומש ד
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 ןטלאטשעג ןוא ןפיט

 וצ ךיז טאהעג ביל ׳הקדצ־לעב א דיי א ,ןדמל א ץוח ,ןעוועג

 ןענאטשעג ןוא ןטייווצ א ןופ בצמ ןטימ ןריסערעטניאראפ

 ןייק קידנגייוושראפ טשינ ,ןכאז ןופ טייקיטכערעג רעד ףיוא

 טאוו זא ,ןעגרעל קידנעטש רע טגעלפ רעדניק ענייז .תולווע

 .ע״שבר רעד טפלעח רעמ ץלא ,הקדצ טיג׳מ רעמ

 .קנעדגא ןייז דובכ

 (ןיטעטש) קעשזנארק עזימ :רעטכאט ןייז

 רעקספיל ריאמ
 רעקספיל ןמלז־המלש ׳ר ןופ ןוז א ׳1803 ראי ןיא .בעג

 .ל״ז ב״וש

 יד ןיא דאנ •הרות לש תומוקמ ןוא םירדח ןיא טנרעלעג

 .ןטייקיעפ ענעדישראפ ןזיוועגסיורא רע טאה ןראי עטסירפ

 ראפ "רעיוא ןטוג" א ׳ןורכז ןלאנעמאנעפ א טגאמראפ טאה רע

 ־בסיוא ףיוא סערעפא עצנאג טסווועג ןוא לדיפ טליפשעג ,קיחמ

 ןובשח וצ ןזיוועגסיורא רע טאה גנוגיינ ערעדנוזאב א .קינייוו

 א טעבראעג קסוטלופ ןיא עקאט רע טאה .קיטאמעטאמ ןוא

 סעקסנימאק ,קיגלעצ םירפא ייב רעטלאהכוב םלא וראי ךס

 .םעדייא

 ,תוטיחש טגיילעגראפ םיא טאה טחוש רעד עטאט ןייז ןעוו

 ןוא םעד ראפ טסאפעגוצ טשינ זיא רע זא ,טהנעטעג רע טאה

 ."געוו ןרעדנא ןא טימ טייג" רע זא

 דילגטימ רעוויטקא ןא ,טסינויצ רעסייה א ןעוועג זיא רע

 עקנאלבאי לקנאי ןוא רע .עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ רעד ןיא

 ןעוועג .קסוטלופ ןיא רעפיוק־לקש עטשרע יד ןופ ןעוועג ןענעז

 א ,עיזאנמיג רעשידיי רעד ןופ רעדנירגטימ יד ןופ רע זיא

 .עסאק־ח״מג רעד ןופ רעגיילראפ רעד ןוא ענימג ןיא ראזאד

 ןופ שטנעמ א ןוא תובוט תודימ־לעב א ןעוועג זיא רע

 ,ןעגנוסאפפיוא ענייז ןופ ןעמאר יד ןיא דיז ןטלאהעג ,ןפיצנירפ

 .קיטראגגייא ןוא לעניגירא ןעוועג ןענעז עכלעוו

 עלא טימ קסוטלופ־שוריג םעד טכאמעגטימ טאה ריאמ ׳ר

 ־רעד ןוא ןגעוו יד ףיוא טשרעהעג ןאד ןבאה םאוו ,תונכס־יצאנ

 געוו־םירוסי םעד ןעגנאגעגכרוד ,דנאלסור ןטייוו םעניא דאנ

 1949 ראי ןיא דיז טאה רע זיב ,ןדיי רעקסוטלופ דס א ןופ

 המחנ יודפ ןייז טימ הנידמ רעשידיי רעגנוי רעד וצ ןגאלשרעד

 רע .רעטכאט א ןוא ןוז א ,רעדניק ייווצ ןוא (שטיוואנאזאר)

 .ןראי ענייז עלא ביבא־לת ןיא טניווועג טאה

 ןייז טזאלראפ רע טאה הנאל ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעוו

 רעמ ןיוש זיא׳ס זא ,טהנעטעג ,טעברא עשיייטראפ שיטסינויצ

 :קיטייג טשינ

 ןיילא םאד — דנאל ןשידיי םעניא אד ןיוש ןענעז רימ זא״

 "".ןטסינויצ ןעגעז רימ זא ׳ויוש טזייוואב

 ־לופ רעד טעמדיוועג ןצנאגניא ןא ןאד ןופ דיז טאה רע

 יד טעדנירגעג ;לארשי תנידמ ןיא טפאשנאמסדנאל רעקסוט

 .וו״אא עסאק־ח״מג

 טימ ,רעמאזטעברא ןא ,רעוויסלופמיא ןא עבט רעד ןופ

 ראפ ,ןישטעטש ןיא דיוא .טייקשירעוט־ללכ ראפ שוח ןפיט א

 ,"דוחיא" ןופ ריכזמ ןעוועג רע זיא הנאל ןיא ןעמוקנא ןייז

 טייקיטעט עשיטסינויצ עצנאג יד טריזינאגרא דיז טאה סע ווו

 .לארשי־ץרא ןייק הילע רעד ןיא

 דאנ רעבא ,רעקיטאנאפ ןייק ןעוועג טשינ עבטב זיא רע

 *גגעק ןיא העמורפ ןראוועג אקוד רע זיא רעלטיה־השעמ רעד

 .ןביולג ןזעיגילער רעייז ןריולראפ ןבאה םאוו ערעדנא וצ ץאז

 ־םיה רעד ןיא טשינ ןכיילג ןייק טאה םאוו ,תועשר אזא דאנ"

 וצ שרעדנא ןעמעוו ןיא אטשינ טלעוו רעד ףיוא זיא ,עיראט

 .טנקספעגפא רע טאה "...ןביילג

 רע טאה ,לארשי ןיא ,אד דיוא זא ,ןקרעמאב וצ יאדכ

 ןיא דעסה דרשמ ןיא ראי 15 ;עירעטלאהכוב ייב טעבראעג

 ןטצעל ןזיב יוזא .תומוקמ ערעדנא ןיא דאנ ןוא "הירק" רעד

 .ןבעל ןייז ןופ גאט

 ןעגנאגעגכרוד ,ןראוועג קנארק טסנרע רע זיא 1964 ןיא

 ־טנוזעג ןייז וצ ןעמוקעגקירוצ זיא ןוא עיצארעפא ערעווש א

 םע ןוא טעברא ןייז וצ טרעקעגקירוצ דיז טאה רע הנאטשוצ

 רעד .ןטלאהנא ןדש םע טעוו יוזא זא ,טבודעגסדא דיז טאה

 ראי ןיא ןוא טזאלעגפא טשינ םיא טאה רעבא תוומה־ךאלמ

 .ןראוועג רטפנ רע זיא 1966

 .קנעדנא ןייז דובכ

 א״לביש ,רעקספיל קחצי ,ןוז ןייז ייב ןעונונעגפיוא

 "רעכאמ־דעלרעקיצ רעטלא,, רעד

 ןפורעג ןעמ טאה קסוטלופ ןיא ןדיי עלא טשינ יוו יוזא

 ־עג אד ןייז ךיא לעוו ,ןעמענ עילימאפ ענעגייא ערעייז ייב

 טאה׳מ דו יוזא ,ןאזרעפ א ןופ ךעמאנ" םעד ןבעג וצ ןעגנוווצ

 ןסדו ןלעוו רעקסוטלופ זא ,ביולג דיא .טאטש ןיא ןפתעג םיא

 .ןיימ דיא ןעמעוו

 עדייב ,ןיז 2 טאהעג טאה רעכאמ־ךעלרעקוצ רעטלא רעד
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 יקסוואדאינש .צ ,א — ןייטשנטכיל .י — קישטמארבא .י

 ןעוועג זיא רערעגנוי רעד .לסעג־עקטאי ןיא טניווועג ןבאה

 טאה עטאט ןייז יוו יוזא םורפ ,קישטנאמרעגנוי רעשידיסח א

 רערעטלע רעד ."הדוגא" רעד וצ ,ךיז טכוד ,טרעהעג ,טלאוועג

 לסעג־עקטאי םעניא טפעשעג־זייפש א טאהעג טאה ןגעקאד

 א ןעוועג זיא רע .(ןעמאנ ןייז ןענאמרעד טשינ דיז ןאק ךיא)

 ןייז טגאמראפ טאה רע ,ךוב ןשידיי ןופ רעבאהביל רעסיורג

 רע יוו טיול .ריא טימ טריצלאטש ןוא קעטאילביב ענעגייא

 רע .רעכיב 500 דעביא טלייצעג יז טאה ,ןבעגעגרעביא טאה

 ןענישרעד ןענעז םאוו ,ןבאגסיוא עטצעל יד ןפיוק טגעלפ

 ־אנאקע ןכעלקערש םעד בילוצ .ןגאלראפ רעוועשראוו יד ןיא

 ןבאה ,ןליופ ןיא טייצ ענעי טשרעהעג טאה םאוו ,בצמ ןשימ

 םיא ייב .רעביב עיינ טפיוקעגנייא ןטלעז ןקעטאילביב עשידיי

 יד ׳רעגיב רעטרעדנוה טגראבעגסיוא ןגירק טנאקעג ןעמ טאה

 א טאהעג ןבאה ןקעטאילביב עשידיי עכלעוו ןיא ,עטסעיינ

 ־לאראק ןופ ןעניפעג טנעקעג םיא ייב טאה ןעמ .לגנאמ ןסיורג

 ערעדנא ליפ ןוא ןענאקיסקעל סניזייר ןמלז ,ןטפירש סקינ

 אזא דיז ןפאשנייא ןופ דיירפ יד .רעכיב עקידתואיצמה־דקי

 ןצראה ןפיוא טמעראוועג םיא טאה געמראפ־רעכיב םענייש

 .םונעג ןקיטסייג טימ ןזעוו ןצנאג ןייז טליפעגסיוא ןוא

 זיא החפשמ רעצנאג ןייז ןופ לרוג רעד ןוא לרוג ןייז

 קישטמארבא .י •טנאקאבמוא רימ
* 

 ןאזניוו&ח עשטיא־חלאוו ,ר
 ,דיי רעכעלרע ןא ראג זיב ,דיסח רערעדנאסקעלא ןא

 טניווועג .םנייז ףיוא ןענאטשעג קידנעטש ,ףיקת לקיטש א

 לאמנייא טכאמעג דיז טאה .תיבה־לעב ןשריוג א ייב רע טאה

 ןלעטש טזאלעג טשינ םיא טאה תיבה־לעב רעשייוג רעד ןוא

 רע .טשינ טגייווש עשטיא־ףלאוו ׳ר .ףיוה ןפיוא הכוס ןייק

 סאד ןעוו ןוא .ןריניוורעטניא עטסאראטס םוצ ןפאלעג זיא

 ןזיב טראפשעגנא עשטיא־ףלאוו ׳ר טאה ,ןפלאהעג טשינ טאה

 וצ שינעביולרעד א ןעמוקאבסיורא ...ןוא רעטסינימ ןרעניא

 .הכוס א ןלעטש

 ־רעד עקיזאד יד זיא ןא טלאמעד ןופ זא ,הרבס א זיא סע

 ןיא ןדיי עלא ףיוא ןראוועג לח הכוס א ןלעטש ןופ שינעביול

 ...ןליופ ץנאג

 ףאש ןתנ ,ר
 רע טאה ןזעוו ץנאג ןייז .רענייב ןוא טיוה ׳לדיי ןיילק א

 .ןטשרעביוא םעד ןעניד וצ ףיוא דאנ טעמדיוועג

 רעקלא ןא ןיא טעב וצ ןגעלעג רע זיא האי עטצעל ענייז

 ןאט הליפת טרעהעגפיוא טשינ ןבאה ןפיל ענייז .רעטצנעפ ןא

 .םלוע־ארוב םוצ

 בייל לזפאמ ,ר
 עטסכעלרע ןוא םרענרעל עטסקראטש יד ןופ רענייא

 .טעב וצ ראי יירד ןגעלעג הריטפ ןייז ראפ זיא ,םידיסח

 ןייג לביטש רערעג עצנאג םאד טגעלפ הנשה־שאר ברע

 ןענעז ןטאט ןיימ טימ דיא דיוא •ראי טוג א ןשטניוונא םיא וצ

 רעד ןיא ןענאטשעג .הבוט הנשל א ןשטניוו םיא ןעגנאגעג

 ראנ ןעמ טאה ןעזעג .ןעמוקוצ םיא וצ טנאקעג טאה׳מ זיב ייר

 יוו טליפעג שממ טאה׳מ .ןגיוא ויווצ ןוא דראב עסייוו א

 .טעב ןייז םודא ןבעווש םיכאלמ

 זדנוא טלאוו רע יוו טקוקעגנא ראנ ןעמעלא טאה רע

 ־פא קירוצ ןדעי זדגוא ןוא טשטנעבעג ןקילב ענייז טימ

 ...ןשטנווועג

 ןייטשנטכיל עשוהי
* 

 ירבע לארשי ׳ר
 עוועשעלק ןופ עדייז ןיימ

 ,טיוט םנדייז ןיימ ןופ ראי 55 קעווא ןיוש ןענעז םע םגה

 עטשרע יד — סעפארטסאטאק־טלעוו ירוצ םורא ןעמענ עכלעוו

 םררא טנייה זיב ךאנ טגנערב ,המחלמ־טלעוו עטייווצ ןוא

 עקיטסייג ןייז ,טלאטשעג ןכעלרעה ןייז ןופ שנעכעדעג סאד

 •טבעלעג טאה רע עכלעוו ןיא ,ןטייצ יד ןוא טלעוו

 תמא רבוד ןוא םימש־ארי רעסיורג א םדוק ןעוועג זיא רע

 םעד טיול ןוא חסונ ןשידיסח רעקצאווטא םעד טיול ובבלב

 ־החמש ׳ר ,ןיבר רעקצאווטא םעד ןופ םערטסקע ןשידיסח

 זיא רע .לארשי־ץרא ןיא ןראוועג רטפנ זיא םאוו ,םענוב

 טשינ ןוא יאנק םעד ןיבר ןייז ןופ ןגעוו יד ןיא ןעגנאגעג

 .המכסה ןייז ןא דאז עטסעדנימ יד ןאטעג

 רעגנאל ,טכיזעג שילאכראהטאפ ןייז טימ עדייז רעד

 ־גייא ׳העטש ןשינבר ןסיורג ןוא קילב ןגולק .דראב רעלעג

 גאט ןקיצנייא ןייא ןייק טאה — ארמג רעד רעביא ןגיובעג

 ,טכענ עזאלפאלש יד .הרות ןיא ןייז קסוע ןופ ןטימראפ טשינ

 טריפעג) ןקעווצ־הסנרפ ראפ טעמדיוועג טאה רע עכלעוו

 "הלילו םמוי םב תיגה" ןייז ףיוא ןבאה ,(יירעקעב־ןיילק א

 .ןעוועג עיפשמ טשינ ראג

 ןא ןיא ןעוועג קידנעטש רע זיא ,קנעדעג דיא יוו טיול

 םיא וצ ךיז טאה בוטש ןיא רעדעי ןוא גנומיטש רעטסנרע

 ןייז םלא ,ךיא .דובכ־תארי ןוא ץרא־ךרד םיורג טימ ןגיוצאב

 רעטסטלע ןייז ןופ דניק סאד ,קסוטלופ ןיא לקינייא קיצנייא

 רעד ןיא קסוטלופ ןיא ןעניווו ןבילבעג זיא עכלעוו) רעטכאט

 ןבאה ךעלקינייא ןוא רעטכעט ןוא ןיז עקירביא עלא ןעוו טייצ

 וצ קילג םאד טאהעג באה ,(טעטש ערעדנא ןיא טניווועג

 ןעוועג ףיוא זייוודניק ןופ ןוא ןטייקכעלטרעצ ענייז ןופ ןסינעג
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 ןטלאטשעג ןוא ןפיט

 רע טגעלפ םיבוט־םוי ,םיתבש יד ןיא .העפשה ןייז ןעטנוא

 .תוחמש ףיוא ריוא ןוא ,לביטש ןיא ןעמענטימ דימ

 ןעמאנ ןרעטנוא טנאקאב ןעוועג דיוא זיא עדייז ןיימ

 ןיימ רימ טאה דניק םלא ךאג ןוא רעוועשעלק לארשי ׳ר

 יז .ןפורעג יוזא םיא טאה ןעמ סאווראפ טרעלקרעד רעטומ

 טימ ןעמאזוצ רע טאה וראי עגנוי יד ןיא זא ,טלייצרעד טאה

 ןופ ןעוועג דאנ זיא רעכלעוו ,קחצי־רזעילא ׳ד רעטאפ ןייז

 ,עוואשעלק ןיא טניווועג ,רעקראוו לקתצי ,ר ןופ םידיסזז יד

 הסנרפ ןייז .געוו רעוואקאמ ןפיוא ,קסוטלופ ןבעל ףראד א

 ־עלק רעד .ץירפ ןופ ןטפעשעג יד ןריפ ןופ ןענאטשאב זיא

 רעד ןא ןינע םוש ןייק טריפעגכרוד טשינ טאה ץירפ רעוואש

 ׳תואוולה טפאשראפ םיא טאה עדייז רעד .ןדייז ןופ הצע רעגולק

 ראפ טכאמעג ,רעדלעפ יד ןופ ןשינעטערעג יד ףיוא םינוק

 וצ יוזא ,ןעוועג זיא רע .וו״זאא טאטש ןיא תוינק עלא םיא

 ץוח ,טאה עדייז ןיימ .רעטלאווראפ רעלעיציפאמוא ןייז ,ןגאז

 יוו טבעלעג דיז ןוא קראוולאפ םעניילק א טאהעג ריוא םעד

 .רעציזאב־טוג א

 ןזאל ךיז םידיסח רעקצאווטא יד ןגעלפ בוטי־םוי ןדעי

 ןיימ דובכ ןאטנא ,עוואשעלק ןייק טאטש רעד ןופ ןייג

 ןוא דיסח רעקראוו ןטלא םעד ,קחצי־רזעילא ׳ר ןדייז־רעטלע

 ןגעלפ םע יוו ,ץנעט ןוא גנאזעג טימ ןעגנערבראפ םיא ייב

 ־רעביא .טייצ רענעי ןיא םידיסח ןעגנערבראפ ךעלנייוועג

 ־סיוא רעדנוזאב דיז ןבאה עכלעוו ,םידיסח רעקצאווטא טפיוה

 .לארשי־תבהא ןוא םימש־תארי טימ טנכייצעג

 א ייב ןטלאהעג טאה ץירפ רעד זא ןפארטעג רעבא טאה -

 ןיא ןוא תובוח ענייז ןלאצ טנאקעג טשינ ,טארקנאב ןסיורג

 םירעיופ יד .דראמטסבלעז ןעגנאגאב רע זיא גאט ןסיוועג א

 ,ץעוי־לעב ןייז ,ןדייז ןגעק ןעוועטנוב ןעמונעג ןאד ויז ןבאה

 םעניא רעקידלוש רעטקערידמוא רעד זיא רע זא ,טהנעטעג

 .המקנ טימ ןדייז םעד קידנעארד ,ץירפ םענופ דראמטסבלעז

 ןוא ףראד םעד ןזאלראפ וצ ןדייז םעד ןעגנוווצעג טאה םאד

 ־עלק לארשי 'ר ןעמאנ םעד ייב רעבא .טאטש ןיא ןייגרעביא

 ־ראפ לייוו ,ןעמאנ םעד ייב ראנ ;ןבילבעג רע זיא רעוואש

 םיא זיא ,סיפ יד רעטנוא ןדאב םעד ףראד ןיא קידנריל

 טייקכעלגעמ א ןעניפעג וצ ןעוועג טכייל טשינ ראג טאטש ןיא

 דעווש עקאט ךיז טאה רע ןוא ץנעטסיזקע זיא סע רעכלעוו ןופ

 ,יירעקעב־ןיילק ןימ א טריפעג טאה רע .הסנרפ טימ טרעטאמעג

 דאנ לייוו ,טכענ יד ןופ ףאלש םעד טביורעגוצ טאה עכלעוו

 ןיא ןרעוו טלייטעצ טחמעג סקעבעג סאד ןיוש טאה ירפ ץנאג

 א ,עשענ־עבאד ׳עבאב יד דיוא .ךעלמערק־זייפש עכעלטע יד

 ןיא טצופעג ,פאק ןפיוא עלעקפוק םעד טימ ,תינקדצ עסיורג

 — סניציבר יד ןגארט סע יוו ,ךעלפיילש־דייז ןוא ןרעדעפ

 ;תבש־ברע רעדנוזאב ,הסנרפ רעד ןיא ןפלעה טזומעג טאה

 טקאבעג חספ־ברע ןוא טנלאשט טלעטשעג ,תולח טקאבעג

 יד ןבאה חספ ראפ ןכאוו עכעלטע יוו ׳קנעדעג דיא •תוצמ

 ןראפ הרומש־הצמ ןדייז םייב ןקאבעג םידיסח רעקצאווטא

 יוו ,קנעדעג ךיא .ןאט ןיילא ץלא ןגעלפ ייז .ויבר רעקצאווטא

 הנווכ סדרג טימ ןוא רעטענק רעד ןעוועג זיא ץנימ לדנעמ

 .תוצמ סניבר םעד ייב טעראפעג דיז

 םעד ןעוועג אנקמ טאטש יד טאה רעבא דאז ןייא טימ

 בילוצ — ץרא־ךרד םיורג טימ םיא ףיוא טקוקעג ןוא ןדייז

 ןגיוצרעד ןרעוו וצ ןעוועג הכוז ןבאה עכלעוו ,רעדניק ענייז

 ןיז ריפ .םימש־תארי ןוא תובוט תודימ ,הרות ןופ טסייג ןיא

 ןענעז ןיז עלא .טאהעג עדייז רעד טאה רעטכעט יירד ןוא

 טנכייצעגסיוא ךיז ןבאה ייז .הליהתלו תראפתלו םשל ןעוועג

 .השעמ ישנאו םידיסח עלא ;הארוה ןוא תודמול־םיורג טימ

 תובוט־תודימ טימ טנכייצעגסיוא דיז ןבאה רעטכעט יד דיוא

 רעטצעל רעד ןעוועג זיא םעדייא רעטסגניי רעד .תועינצ ןוא

 .וואקשיוו ןיא הארוה־הרומ

 עשיטסירעלטיה יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז ייז ןופ לייט א

 .ד״יה ,ךעלקינייא ענייז ןופ ליפ דיוא ייו ׳ש״מי ,סעדנאב

 ןראי רע־60 ענייז ןופ ביוהנא ןיא זיא ה״ע עדייז ןיימ

 טנאקעג דאנ טאה רע ןעוו ,טייהקנארק א ןופ ןראוועג רטפנ

 .תודיסח ןוא הרות ןופ טלעוו רעקיטסייג רעד ןיא ןייז ךישממ

 .דורב ורכז יהי

 יקסוואדאינש יבצ רזעילא

¥ 

 דלאוו טימ טלגנירעגמורא טוג סיורג א ןעוועג זיא עוועשעלק

 טאוו ,ץירפ רעוועשעלק א) ץירפ א ןופ ץיזאב ןרעטוא ,דלעפ ןוא

 .(שטיידסקלאפ א ןעוועג זיא ל א ר ןעמאנ םעד ןגארטעג טאה

 טראה ,קסוטלופ ןופ ררעב מ״לק יירד א ןגעלעג זיא טוג םאר
 ןוא ןאשזור ןוא וואקאמ ןייק טריפעג טאה סאוו ,ייסאש םייב

 .וועראנ םער ןטינשעגכרודא טאה
 ןטשרע ןראפ ןופ ןראי יד ןיא ,טראד דיז ןבאה ,רעביא טיג׳מ יוו

 .ןדיי ןינמ א רעביא ןענופעג ,גירק־טלעוו
 ׳ר ןוז ןייז ץא ירבע קהצי־רזעילא ׳ר :עטשרע יד ראג ןופ

 ערעייז טימ ,ןדיי עשידיטח ץא םידמול "עפראש" ,לאירזע־לארשי

 ־עשעלק ןטימ ירבע החפשמ רעד ןופ לאפראפ םער ןגעוו) תוחפשמ
 .(יקסוואדאינש .צ .א ןופ ,"ירבע לארשי ׳ר" :עז ,ץירפ רעוו

 טאה רעכלעוו ,רעטכאפ רעד ןרהא־השמ :רעטעפש טייצ א טימ

 ,דוד־םייח ןוא רזעילא ;ץירפ רעוועשעלק םייב טכאפ םעד ןטלאהעג

 טריפעג ץא האיבת טימ טלדנאהעג ןבאה עכלעוו ,םמעדייא ענייז

 י רחוטדדאובת א ריוא ,רעוועשעלק ריאמ ;קטוטלופ טימ רחסמ רעייז

 ןיא דיז טניפעג ,ןושרג ,ץז א רעייז) קינלעמ לאומש ןוא לשרעה
 ןענופעג טראד ויז טאה דיוא .ןלימ־רעסאוו ץפ רעבאהניא ,(לארשי

 עכלעוו ,םירחוס־ץלאה עכעלטע ריוא ןעוועג :טריפס ץפ קירבאפ א
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 ארבערס השמ

 ךעגנאגעגפא" זיא םאוו ,ץליהעג ןופ ריפעג ןמימ ןעמונראפ ךיז ןבאה

 .דנאלשטייד ןייק

 עינאפמאק־ןייטש א ןעוועג קיטעט טראד זיא ןטייצ ענעי ןיא

 ןטגייווצראפ א טריפעג ןבאה עבלעוו ,ןייטשנייפ רעדירב יד ןופ

 .(טיצראווק) ןייטש־טינארג ןוא ראמראמ־ולאק טימ רחסמ

 ךיוא יוו טסווואבמוא זיא ןענאטשטנא זיא טוג סאד ןעוו יונעג

 ,תליחת ןיא ראג ןענאטשאב זיא טאוו ,רעניווונייא יד ןופ לאצ יד

 .ןטסירק ןופ םיואכרוד רעדא דעלכעזטפיוה ,ןעמעבוצנא זיא םע יוו

 זיא םע שטאכ) ןקרעמאב וצ רעדיוו אד ייברעד טרעוו זיא םע

 טאה עוועשעלק טוג םעד ןיא זא ,(ןראוועג טקרעמאב ווו־ץעגרע ןיוש

 לאמא טאה ןעמ. ווו ,םלוע־תיב רעשידיי א ןטייצ ןופ טריטסיזקע

 ךעלסילשנייא ,ןטנגעג עקימורא יד ןופ םיתמ יד ןייז רבקמ טריפעג

 ־תיב םענעגייא ןייק טאהעג טשינ טלאמעד דאנ טאה םאוו ,קסוטלופ

 .תורבקה

 ,עראמכ־רעלטיה עזייב יד זא ,טשינ קפס םוש ןייק ריוא זיא םע

 עטשרע יד ןיא דלאב ,טיירפשעג דיג ןוא דליוו דיז טאה עכלעוו

 קידנגארט ,םיבושיי ןוא רעדנעל רעביא ,גירק ןט־2 םעד ןופ געט
 — דיי ןראפ טיוט ןלעיצעפס א ןוא טלעוו רעד ראפ ןברוח דיז ןיא

 עבלעצנייא עריא טימ טמ וקיזאד םעד ןעמונעגמורא ריוא טאה

 .ןדיי ענעבילבראפ

 (.זנ .ג טיול)

* 

 ראטנוב רעד דמלמ לציא הדוהי

 ,רעקיסקיוועג א ןעוועג זיא שטיוואקסאפ לציא־הדוהי

 ייווצ טימ ןוא דראב רעקידתובחר א טימ דיי רעקיציילפטיירב

 קידנעטש ׳רוטאנ רעד ןופ רעגנערטש א ,ןגיוא עקידלקניפ

 ־לעוו ,טנעמארעפמעט ט ימ לופ דיי א .לכיימש ןטיירב א טימ

 ןוא "עשאק רעד ןיא ןעייפש" טזאלעג טשיג דיז טאה רעכ

 טאה םאוו ׳גנוניישרעד רעדעי ףיוא וויסלופמיא טריגאער

 ענייז .רשוי ןוא קדצ טימ טמיטשעג טשינ גנוניימ ןייז טיול

 ־ארפ ןייז ןופ אצוי־לעופ א ןעוועג ןענעז ןכירטש־רעטקאראכ

 40 זיב 30 ןופ רדה א טאהעג טאה רע •תודמלמ סאד ,עיסעפ

 הקזח־די טימ טריפעג טשינ ךיז טלאוו רע ןעוו ןוא ךעלגניי

 .טיירדעגפארא פאק םעד םיא ייז ןטלאוו ,םידימלת ענייז וצ

 דמלמ ןטוג א ראפ טאטש ןיא ןעגנאגעגנא זיא לציא־הדוהי

 קראטש םיא ןופ ןעוועג ןענעז םידימלת יד ןופ העטלע יד ןוא

 ־עג גראווניילק םאד טאה רע טאוו ראפרעד עקאט ׳ןדירפוצ

 ־יצעג ןעמ טאה יירשעג ןייז ראפ .גנערטש ןוא ץרוק ןטלאה

 ןעמעטע וליפא זא ׳ליטש ןעוועג זיא שיט םורא ןוא טרעט

 ןבאה ןרעהראפ םייב תבש רעבא ראפרעד ,דעווש ןעוועג זיא

 :ךאור רעד ןופ ןענרעל סאד ״רעסאוו א יוו״ טנאקעג עלא

 .תופסות טימ ארמג רעטעפש ןוא י״שר טימ שמוח

 ־עשעג עלא ןופ ןסיוו וצ טאהעג ביל טאה לציאדודוהי

 ןייז ףיוא טריגאער ךאז רעדעי ףיוא ןוא טאטש ןיא ןשיבע

 זיא רע ;טפראדעג טאה׳מ ווו טגאזעגניירא — רעגייטש

 טשינ רע טאה טפיוהרעביא ,רעקידוועקערש ןייק ןעוועג טשינ

 רע ןעיו .סרעגראזראפ עשיטאטש יד ןעבפנח וצ טאהעג ביל

 ,הסנרפ רערעווש ןייז וצ טעוואקעגוצ ןעוועג טשינ טלאוו

 ןוא ןקסע רעכעלטפאשלעזעג א ןראוועג רעכיז רע טלאוו

 "דמלמ" א רעבא .ןצונ ךס א טכארבעג טאטש רעד טלאוו

 "׳םיסחוימ" ענעביוהעג יד ןופ טאטש ןיא ןעוועג טשיב ז׳יא

 ־ללכ רערעדנא ןא רעדא רעזאד־הליהק א ןרעוו לאז רע זא

 ןעוועג .יאנק א ,דיסח רערעג רעפראש א ןעוועג זיא רע .רעוט

 ־טיילעגניי רעדא םירוחב יד לאז׳מ זא ,רעיירש עטשרע יד ןופ

 ןסראווסיורא — רענלעק עפייטש ןאטעגנא ןבאה סאוו ,ךעל

 םיא דיז טאה׳ס ןעוו לגניי םעד ןעוועג זיא ייוו .לביטש ןופ

 ןפיולמורא הרותהדואירק רעדא ןענוואד ןטימ ןיא טסולגראפ

 אזא םיא ןבעגעג טאה לציא־הדוהי — שרדמה־תיב ןרעביא

 ־רעטלע רעד ןעזרעד טאה לגניי סאד זא ,רעיוא ןראפ יצ

 טוג ךיז שילאפ ןיא ןפאלעגסיורא ןוא ןגיוא יד ראפ ןעבאב

 רצנייא ןעוועג דאווש וצ רע זיא םעד ץארט ...ןענידוסייא

 םיורא "ןלציל־אנמחר" זיא רעכלעוו ,עלהמלש ,ןוז ןייז ןטלאה

 ־םיורא וליפא ןוא טסינויצ רעסייה א ןראוועג ׳הער תוברתל

 .הרשכה ףיוא ןראפעג

 טעמכ ׳ראטנוב א ראפ ןטלאהעג ןעמ טאה ןעלציא־הדוהי

 ןגאזניירא ןביולרעד דיז טגעלפ רע .רענאיצולאווער א ראפ

 ייז ןעוו ,רעגאז־העד ןוא ןדיי עקידנסחי ענייש יד ׳םיריבג יד

 ןענעפע וצ טאטשנא ,טנעה יד טשטעווקראפ ןטלאהעג ןבאה

 ,רעזאד ןייק ןעוועג טשינ זיא רע שטאכ ןוא ...רעלעטייב יד

 ןופ טעטימאק ןיא ןטערטראפ ןעוועג ןגעווטסעדנופ רע זיא

 .םינסחי ךס א ןשיווצ "קדצה־תניל"

 "קדצה־תניל" ןופ טעטימאק רעד זא ׳השעמ א דיז טכאמ

 שיט םורא .גנוציז עקידנעגנירד א ףיוא ןראוועג ןפורעג ז״א

 דפאקעצ ענייש טימ םיריבג יד ןא־ןביוא טצעזעגסיוא ךיז ןבאה

 ־רעביא דיוא ןעמ טאה שיט ןופ דנאר םייב ןוא דרעב עט
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 ןטלאטשעג ןוא ןפיט

 טלאמעד טאה׳מ .ןעלציא־הדוהי ,םיא ראפ טרא ןא טזאלעג

 *םדא ןענעז טאטש ןיא .ןינע ןקיטכיוו א רעייז טלדנאהאב

 רעד ןשיווצ לייטנטסרעמ ,ןטייקנארק ענעדישראפ ןבארבעג

 ןא ןראוועג זיא קדצה־תניל ןיא ןוא גנורעקלעפאב רעמערא

 ןעגעז עכלעוו ,םילכ יד ןופ לייט רעטסערג רעד .ףדלעגגא

 ,סרעטעמאמרעט :יוו) עקנארק יד ראפ קידנעווטיונ ןעוועג

 ןעוועג ןענעז (א״א רעשעלפ־םעראוו ,ןצאזרעטנוא ,םעקנאב

 .ןעמעלא ראפ טעייטסעג טשינ טאה טשער יד ןוא ןכארבעצ

 ידכ עלעווק־טלעג א ןעניפעג טפראדעג רעבירעד ןעמ טאה

 ןסעזעגפא ןעמ זיא ,ראטנעווניא ןקיטיינ םעד ןפיוקוצבייא

 - פעק יד דיז ןכארגעג ןוא גנוציז רעד ףיוא גנאל ןעהעש

 .טעוועטסופ עסאק יד זא ,טלעג ןעמעב וצ ןענאוונופ

 'ראפ טכוזעג ןבאה םיתב־ילעב עכייר ןוא עקידגסחי יד

 טאה רענייא .םינמוזמ יד ןפאשוצנייא יוזא יוו ןעלטימ ענעדיש

 ־לעוועג יד רעביא זידובעלראפ ןייג לאז ןעמ זא ,טגיילעגראפ

 זיא רעטייווצ רעד ,ןדליג א וצ ןדליג א ןעלמאזפיונוצ רעב

 תוילע ןלייט ןענוואד םייב תבש לאז׳מ ,ןאלפ א טימ סיורא

 לאז ןעמ ׳טהצעעג טאה רעטירד רעד ,םירדנ ןענאמפיוא ןוא

 רעד ,הליהק רעד וצ ףליה רעלעירעטאמ דאנ ןדנעוו ךיז

 טאה רענייק רעבא ׳גאט־למילב א ןגאלשעגראפ טאה רעטרעפ

 ...ענעשעק רענעגייא רעד וצ טפאכעג טשיב ךיז

 .ןגאלשראפ עלא יד וצ טרעהעגוצ ךיז טאה לציא־הדוהי

 ־עג םיא טאה׳ס ןוא ןליוק עקידנעירב ףיוא יוו ןסעזעג זיא רע

 עסנאוו עבלאה א ןעמונעגניירא טאה רע .טרא ןופ ןביוה

 םע זיב גנוגערפיוא םיורג ראפ טייקעג יז ןוא ןפיל יד ןשיווצ

 טאה רע .רוטאנ עשיראטנוב ןייז ןפורעגפא םיא ןיא ךיז טאה

 טאטש ןיא" :טמאלפעגסיורא ןוא טרא ןופ טלעטשעגפיוא ךיז

 ןופ ןריט יד פא ןפאלק ןדיי רעקילדנעצ ,גנאגרעביא ןא זיא

 ןפיוקנייא טשינ ןענאק ייז םאוו ,םילכ ןטעב ןוא קדצה־תניל

 םיריבג טצעזעגקעווא אד דיז ןבאה ,םינויבא ןענעז ייז לייוו

 ...טימ ןטייווצ םעד רעביא טגייטש רענייא ץא טאטש ןופ

 טלייהעג טשינ עקנארק יד ןלעוו ןגאלשראפ ןופ .ןגאלשראפ

 *ילעב טאטש ענעעזעגנא ןעוו ,ןענאטשראפ טלאוו ךיא .ןרעוו

 יד ףדא ןענעפע ,סעוואטאק ףיוא ןעמענ ,טנעז ריא יוו ,םיתב

 יד טקערטשעגסיוא טאה רע ...ךלייצ ןא ןבייה ןוא ךעלעטייב

 ןסחי ןקיביילטעפ א ףיוא טלטייטעג רעגניפ־זייוו ןטימ ןוא טנאה

 םיוא טספיוק וד זא ,טסניימ וד" :ןגירשעגסיוא יוו טעמכ ןוא

 — ךדב םעד ריא טימ ןא טסליפ וד ןוא קראמ ןפיוא זדנאג יד

 ןיוש טסיב וד ץא ןעוועג אצוי ץלא טימרעד ןדש וטסאה

 זדנאג יד זא ,ןסיוו טספראד ?הקדצ ןבעג ןופ רוטפ וליפא

 א טמוק ריד ,עקידתופתושב א זיא סיוא טספיוק וד םאוו

 ,לציאדזדוהי ,ךיא יוו דזא ראנ ,עבלאה א — רימ ץא עבלאה

 יז וטספיוק ,טפלעה ןיימ ןפדקוצסיוא טלעג ןייק טשינ באה

 ןדש וטסיב םעד טימ זא ,עקאט וטסניימ יצ .ןצנאג ןיא םדא

 ׳םלוע לש ונובר םעד הבוט א דאנ טסוט וד ןוא ןעמוקעגפא

 קידנגאנסדא ריא ,הכרב א ,זדנאג רעד ,ריא רעביא קידנכאמ

 יד טנפע ,"ךדי תא חתפת חותפ" ?עלעדנייב ןטצעל םוצ זיב

 אזא ףיוא ןדנעפש וצ עטשרע יד ןופ טייז ןוא רעטסייט

 טימ — טציא דאנ רימ ןלעוו ,קעווצ ןקילייה ןוא ןקיטכיוו

 עקיטדנ יד ןפיוקנייא ןייגסיורא — דיז טייטשראפ ,טלעג

 ריא ץא ןענאמ ענעפארטעג יד .עקנארק יד ראפ םירישכמ

 טנאק ריא .םינונחת ערעייז ןרעהרעד וצ ןרעיוא עביוט טאה

 ."ץירא גאט ןזיב ןענכוד ןוא ןציז דזא

 ־עטייב ערעייז טנפעעג טנווא םענעי םיריבג יד ןבאה יצ

 ןייז ראפ — ןעלציא־הדוהי רעבא ,טשינ ךיא סייוו — ךעל

 רייא רעמ ןדש ןעמ טאה — םיריבג יד ןגאזוצניירא הפצוח

 .ןטעבראפ טשינ קדצה־תניל ןופ גנוציז ןייק

 ארבערס השמ

 ראיליפ רתזלא
 ןייז טימ ךיז רע טאה ןראי רע20 יד ןופ ביוהנא ןיא

 ־ןרדבעג ןייז ןופ קידנעמוק ,קסוטלופ ןיא טצעזאב החפשמ

 ץפ ךרעב מ״לק 30 א ןגעלעג זיא סאוו ,ןאשזור עלעטעטש

 .קסוטלופ

 ןיילק שטאכ םידמול עסיורג החפשמ א ןופ טמאטשעג

 רעסיורג א ןעוועג ןיילא ךדא ראפרעד רע זיא .עכעלגעמראפ

 ןעוועג ובורו ושאר ןוא לביטש רערעג ןיא ןסעזעג .ןדמל

 וייז ןיא ןאטעג רע טאה עבלעז םאד .ןענרעל ןיא ןאטעגניירא

 טאה רע ןעוו רעטעפש ןוא רוחב םלא ייס ,םייה רענאשזור

 טימ ׳הוח — רעטסעווש עניימ ןופ רענייא טימ טארייהעג

 .הסנרפ ןופ לוע םעד ןגארטעג ןעמאזוצ טאה רע רעכלעוו

 ׳ערעדנא טימ ייס ,"דיז ראפ" ייס — ןענרעל רעגייטש ןייז

 ןוא ןימ ןרעדנוזאב א ןופ ןעוועג זיא — םיא ןופ ערעגניי

 ,גנומענאב ןייז ןעוועג זיא ןדיישאב ןוא ליטש .שיפיצעפס ראג

 רעפיט א טייז ןייא ןופ ןעוועג זיא םידומיל ענייז ןופ ןפוא רעד

 רפאפ טימ ןוא ךעלדנעטשראפ גונעג — רעטייווצ רעד ןופ ןוא

 טכאמעג םע טאה טנרעלעג טאה רע ןעוו .הרבסה רערעיל

 דימלת ןטימ ןלייט טלאוועג דיז טלאוו רע יוו ,םשור םעד

 רעד טימ ןוא רכש ןטימ ׳חור־תחנ ןטימ דיוא רבח רעדא

 ןעקנאשאב ןעוועג רע זיא םעלא םעד וצ ...ןענרעל ןופ הדמתה

 זיא טיבעג םעד ףדא ךיוא .ןעגניז םוצ לוק םענייש א טימ

 ענייז .טייקנדיישאב ץא תועינצ ןייז רעיוהעגמוא ןעוועג

 דומע ןראפ ןענוואד ןייז רעדא םינוגינ עשידיסח ,תורימז

 םלוע םעד טאה ,לביטש רערעג ןיא — תירחש־לעב םלא
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 ןטראגמיוב לואש — ןאמלוב והילא

 ,לגייפ רעטראצ א יוו ןעגנוזעג טאה רע .טרעביוצאב שממ

 עלא ןיא ןעגנורדעגניירא ־ואד ןוא קידנריראב םיוק ןוא ןיד

 זיא׳ס בדא ,ןכילגראפ סע טלאוו ךיא .המשנ רעד ןופ ןפיט

 טליפש טאוו ,רעלדיפ־רעלטסניק םעניד א וצ — ךעלגעמ ראנ

 *ראפ־לאטנעמיטנעס א רעגניפ עלעדייא ענייז טימ סיוא

 ...סענורטס יד קידנריראב םיוק ,עידאלעמ עטקנעב

 טגעלפ ,טרעהעג רעדא טנעקעג ראנ םיא טאה םע רעוו

 ־לופ רעד ןיא ןרעטש ןקידנעייגפיוא ןא יוו ןצאשפא םיא

 •עירעפירעפ רעשינזח־שידיסח רעקסוט

 .קיבייא ףיוא ןשאלראפ דיז טאה ןרעטש רעד רעבא

 (הוח רעטסעווש ןיימ) יורפ רעקידתועינצ ןייז טימ ןעמאזוצ

 ,סעפעטס עשיסור יד ןיא רעגנוה ןופ ןעגנאגעגסיוא רע זיא

 .ד״יה .שרוי א וליפא ךיז ךאב קידנזאל טשינ

 ןאמלוב והילא

 ל״ז ןטראנמיוכ ריאמ־קחצי ׳ר
(1960—1872) 

 ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ סעזערפ רעקירעי־גנאל

 ־הליהק רעד ןופ שארב ןענאטשעג זיא רעבלעוו ,קסוטלופ

 רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב 1925 ראי ןופ — גנוטלאווראפ

 הרבח" רעד ןיא יאבג האי עקינייא ךיוא ןעוועג .המחלמ־טלעוו

 ."אשידק

 רע ןעוו ,ראי 10 וצ .זאמ־וואקאמ ןיא 1872 ןיא ןריובעג

 א סרעטומ ןייז םיא טאה ,םותי רעקידכעלייק א ןראוועג זיא

 רע זיא 1809 ראי ןיא .עוואלמ ןייק טבארבעג רעטסעווש

 רעד טימ ןוא טאהעג הנותח טראד ,קסוטלופ ןייק ןעמוקעג

 ןיא טניווועג טאה !בשות רענעסעזעגנייא ןא ןראוועג טייצ

 לאומש וצ ףתוש א ןעוועג ,10 יקסראטאנעס ףיוא זיוה ןגייא ןא

 .יירעקעב א טריפעג ןוא לימ סגניר

 דיסח רעסיורג ץוח זיא ,ה״ע ׳רעטאפ ןיימ ,ריאמ־קחצי ׳ר

 ,םכח־דימלת ןוא (ל״ז "תמא־תפש" םוצ רעג ןייק האפעג)

 ןא ןיא תוחקיפ רענעטלעז א טימ ןעקנאשאב ,דיי א ןעוועג

 ןייז ןופ בור םאד קידנבעגפא ,הנומאב רוביצ יכרצב קסוע

 ןשידיי םעד ־ןופ ןשינעפרעדאב ןוא םינינע יד טייצ רעיירפ

 תודימ טימ לופ ןוא תוירבל חונ א ןעוועג .קסוטלופ ןיא רוביצ

 ¬ולחל םיא ןעגעז — הוואג ןוא סעכ .םכח־דימלת א ןופ תובוט

 :ןעוועג זיא -תודימ־טפיוה ענייז ןופ ענייא .ןעוועג דמערפ ןיט

 ןעמוקראפ טגעלפ סאוו ,תקולחמ רערעווש רעדעי .םולש ףדור

 ןטרעטשעצ א ןיא רעדא םירחוס ןשיווצ יצ ,ןינע־טאטש א ןיא

 ריאמ־עשטיא ׳ר טגעלפ — בייוו ןוא ןאמ ןשיווצ תיב־םולש

 עקידנרעפמאה ויז עדייב זא יוזא ,ןכיילגסיוא המכח ןייז טימ

 .ךיד־קספ" ןייז טייהנדירפוצ טימ ןעמעננא ןגעלפ םידדצ

 ־ראפ רערעווש א ייב ןעוו ,ןפארטעג טאה לאמנייא טשינ

 ברה רעדא ןאמרעטא בר רעד ווו ,הרות־ןיד רעטרעטנאלפ

 ןטיול ראנ ,קספ ןייז ןבעגסיורא טפראדעג טאה לאטניוועל

 ראפ ךעלגנעגוצמוא רעייז ןעמוקעגסיוא םאד זיא ןיד םענייר

 ־ילעב יד ןיפ גאלראפ ןפיוא ,טצעזעגוצ ןעמ טאה — םידדצ יד

 ךיילגסיוא ןגולק ןייז ףיוא טראוועג ןוא ה״ע ןטאט ןיימ ,ןיד

 ...הרשפ רעקידהמכח ןוא

 רעטסערג רעד זיא שואי" :ןגאז קידנעטש טגעלפ רע

 זא ןוא ןאט ןעמ ףראד ןגראז טאטשנא .שטנעמ א ןופ אנוש

 א — טימרעד ןעמאזוצ ןוא םיורא םעפע טמוק טוט ןעמ

 ...ךביילג

 עכלעוו ,םידדצ יד זא ,טביולרעד טשינ לאמנייק טאה רע

 הרשפ רעד ראפ ךיז ןלאז ,ןעלטימראפ טפראדעג טאה רע

 לאז סע" ידכ ,תולווע יד ןדערסיוא דיז רעדא ןגירק ןביוהנא

 .טגאזעג רע טאה ,"רעייפ ןפיוא לייאמיוב ןייק ןבעגוצ טשינ

 .ןינע םצע םעד וצ ןייגוצ דיילג קידנעטש טגעלפ רע

 טימ .ןטייווצ א ראפ טאהעג טייצ קידנעטש טאה רע

 ןא טאהעג ,גאטייוו א םמענעי טפאזעגנייא תונלבס םיורג

 שפנ־תמגע "ןטלייצרעדפארא" ןא םנטייווצ א ראפ "רעיוא"

 זיא בוטש רעזדנוא .טראוו ןוא טאר ןייז טגנאלרעד םיא ןוא

 יד טכוזעג ןבאה עכלעוו ,ןשטנעמ טימ ןעוועג לופ קידנעטש

 יד ןופ טסאל ערעווש יד .ה״ע ןטאט ןיימ ןופ תוצע עגולק

 סיורג טימ ןגארטעג רע טאה םינינע עשילהק עשיטאטש

 ןובשח ןפיוא "ןעגנאגעג" סאד זיא לאמנייא טשינ ןוא הבהא

 ...ןעהעש־ורפא ןוא־סע ענייז ןופ

 ןיא רוביצ ןשידיי םייב ןעוועג זיא רע ןעמונעגנא יוו

 ייב יורטוצ ןוא דובכ ןבראוורעד רע טאה דיוא יוזא ,טאטש

 ריאמ־קחצי ׳ר .טפאשרעריפנא רעשיטאטש רעכעלטסירק רעד
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 ןטלאטשעג ןוא ןפיט

 ־אטס ןופ ןזיירק יד ןיא רבד־םש א ןעוועג זיא ןטראגמיוב

 .ג״דא טארטסיגאמ ,עטסאר

 רע זיא ,גירק םעד ןופ ךורבסיוא ןראפ ,ראי 3 עטצעל יד

 ןייז טימ טמשעג טאה רע .טארטאטש ןיא ןאמטאר ןעוועג ךיוא

 ןיא דיוא טאטש ןיא ןדה יירעוט־ללכ רעכעלרע ןוא תוחקיפ

 .טנגעגמוא רעד

 םעד ץפ ץירא דנאל ןיא ןעמוקעג רע זיא 1949 ראי ץא

 העדניק ענייז הימ ךיוא ןוא רע ווו ,ריביס ןשיסור ןטלאק

 ־ענעג המחלמ־רעלטיה רעד ןופ ןראי עקיטולג יד ןיא ןבאה

 ...טעוועדבו
 ׳ט) 1960 ראי ןיא ןוא קרב־ינב ןיא טבעלעג טאה רע

 .ןראוועג רטפנ טראד (ך״שת הייא

* 
 יד ןופ עגייא ןעוועג זיא ,עינעה הרש העטומ ןיימ ךיוא

 .עקימורא טימ ןייז דסח למוג טגעלפ םאוו ׳תוינקדצ םישנ

 עכעלטע ןעוועג בוטש ןיא זדנוא ייב ןענעז תבש ןדעי טעמכ

 םיורג א ץוחא ,טאהעג טאה ה״ע רעטאפ ןיימ יוו יוזא .םיחרוא

 ןענעז טסווואב יוו ןוא זיוה טיובעגפיוא־יינ א ריוא ,זיוה טלא

 העייט רעייז ןעוועג רעזייה עיינ יד ןופ רעטלעגדדריד יד

 רעטומ ןיימ טגאזעגכאנ זיוה םעיינ םענופ ןראטאקאל יד ןבאה

 ןבאה טייצ עסיוועג א יוו יוזא ;חבש א — הריטפ ריא ךאנ

 טגעלפ ׳טלעג־הריד ןלאצ וצ טאהעג זיוה םעד ןיא עלא טשינ

 ,טלעג סאד ייז ראפ ןגארטניירא ,םיעדוי אלב העטומ ןיימ

 סעטאר עניילק ץנאג ןיא ןלאצסיוא סע ייז ןגעלפ ךאנרעד ץא

 ¬רישכ" דע ןטראוו וצ — רעדא ןענימרעט עגנאל רעייז ףיוא

 רעטומ ןיימ טגעלפ םידסח עכעלנע עכלעזא ךאנ ןוא ."ביח

 .ןבעל ריא ןיא ןאט

 ןיא טצנאלפעגניירא ,טייקשידיי ץוחא ,טאה רעטומ ןיימ

 .ץלאטש ןשידיי ןלאנאיצאנ ךיוא רעדניק עריא

 םוא ,קסוטלופ ןיא ןראוועג רטפנ ןוא 1871 ןיא ןריובעג

 .הכרבל הנורכז .1937 ,בא ז״ט ,ומחנ תבש

 ןטראגזניוב לואש

 אקסאלוו לדולעור םייח
 ייב ראנ טשינ .טאטש ןיא תיבה־לעב רענעעזעגנא ןא

 ראי ןופ העזאד רעקירעי־גנאל .ןטסירק ייב ךיוא וליפא ׳ןדיי

 .הליהק רעקסוטלופ רעד ןופ שאר ןעוועג ,ךרעב 1913 זיב 1908

 ־לעטאה ןסיורג א ןופ רעמיטנגייא ןא ןעוועג זיא רע

 .םירחוס עטסערג יד ןייטשנייא ןגעלפ םע ווו ,ןאראטסער

 דאנ ,ןקירב ןוא ןעייסאש ןעיוב ןופ רעמענרעטנוא ןא ןוא

 טאהעג ןוא הבחר־דיב בוטש א טריפעג .ןטייצ עשיסור יד ץא

 .הקדצ וצ טנאה ענעפא ןא

 טגעלפ יז .הקדצ־תלעב א ןעוועג זיא ׳עגייפ ,יורפ ןייז ךיוא

 .ךיילא ךיז ראפ זיולב טשינ טבעל שטנעמ א" :ןגאז קידנעטש

 זיא ,טניווועג ןבאה ייז ווו ,םאג רעוועשראוו יד יוו יוזא ןוא

 *געמראפמוא יד יז טגעלפ ,טנגעג עמערא ןא רעייז ןעוועג

 ןיא ריא ייב .טנאקעג טאה יז ראנ סאוו טימ ןגראזאב עכעל

 גנולעטשסיוא ןימ א ןקרעמאב וצ קידנעטש ןעוועג זיא ךיק

 ־ראפ ןאטניירא טגעלפ יז עכלעוו ןיא ׳דעלעפעט עניילק ןופ

 ןלייטוצרעדנאנופ סאד ידכ ,ןצכעקעג ןוא ןשיילפ ענעדיש

 .ןפאכרעד וצ ץראה םאד ,עקנארק ןוא עמערא יד ראפ

 .ךורב םרכז יהי

 ןטראגמיוב לואש

 ןאד קחצי

 ־לעוו ,טנגוי רעשידיי רעקסוטלופ רעקידטלאמעד רעד ןופ

 םענופ "ןגיוב־ןגער" ןקיבראפ־ליפ םעד ןיא טרירימעש טאה עכ

 ־סיוא ךיז טאה — ןבעל ןלענאיצאזינאגרא ןוא ןשץיטראפ

 טפאשגולק ןייז טימ ,ןפורעג םיא ןבאה רימ יוו ,קיציא טליישעג

 ןייז ןוא ראמוה ראפ שוח ןייז קנאד א .טייקשרעדנא ןוא

 ךיז רע טאה ,טעברא רעכעלטפאשלעזעג רענעבעגעגרעביא

 ־טפאשלעזעג עלא ןיא טפאשביל ץא גנונעקרענא ןבראוורעד

 הענגעק עשיטילאפ יד ןשיווצ וליפא דיוא יוו ,ןזיירק עכעל

 — החפשמ רעקסוטלופ רעטמיראב רעכייר א ןופ ןוז א יוו

 גנודליב־לוש־לטימ א ןעמוקאב רע טאה — ןאד החפשמ יד

 .גנויצרעד עלענאיצידארט־שידיי א ךיוא ייו

 ־ץלאה ןסיורג םעד העטאפ ןייז ןופ געוו םעד ןשדוצ

 טעמדיוועג טאה עכלעוו העטומ ןייז ןופ געוו םעד ןוא רחוס

 רעכעלטפאשלעזעג רעשיטסינויצ ראפ טייצ ריא ןופ בור׳ס

 ןייז ץפ געוו ןפיוא ןייג וצ ןבילקעגסיוא רע טאה — טעברא

 יד ןיא ןיידא רע טערט רעטלע ןעירפ ןיא ראג דאנ העטומ

 :עיצאזינאגרא־טראפס רעשידיי רעקיטרא רעד ןופ ןעייר

 ."יבכמ"

 ןבאה עיצאזינאגרא ד״א רעד ןופ ןטייקיטעט יד שטאכ

 לאבטופ יוו ,טראפס ןופ טיבעג ןפיוא רקיעב טקירדעגסיוא ךיז

 עיגרענע עקראטש יד ץא ןליוו רעסיורג רעד רעבא ,ג״דא

 א ןיא טרא םאד טלדנאווראפ דיג ראג ןבאה ןקיציא ןופ

 יד ןגעק "טוטיטסניא־סגנוקידייטראפ" ןטריזינאגרא קראטש

 קראטש ןענעז סאוו ,ןדיי ףיוא ןעגנוניישרעד־לאפנא עטפא

 ךאגרעיוזא זיא ןוא ..."עדאמ" רעשיליופ רעד ןיא ןעוועג

 ןבעל ןיא םימרוג עכעלטפאשלעזעג יד ןופ לייט א ןראוועג

 .קסוטלופ ןשידיי םענופ

 טשינ קיציא זיא טיבעג ןלערוטלוק־קיטסייג ןפיוא דיוא

 םע סאוו ,ץלא ןיא ךיז קידנריסערעטיניאראפ ,ןענאטשעגפא
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 ץכ־ןהפ .צ — ירורד .ח — ןאמלוב .א

 ןיא קידנעמענניירא ,טיבעג ד״א ןפיוא האוועג ןפאשעג זיא
 ןשידיי ןשיטאטש םעניימעגלא תאפ סערעטניא ןייז ךיוא םעד
 .(טקילייטאב טשינ םיא ןיא ךיז טאה רע שטאכ) זיירק״מארד

 ןיא רעדילגטימ עטלייצעג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע
 עקיזאד יד טלדנאווראפ ןבאה טאוו ,גגוטלאווראפ־״יבכמ" רעד
 *רעד רעלאנאיצאנ ןופ טרא ןא ןיא עיצאזיבאגרא עוויטראפס

 רעשיליופ ןגעק גנוטסעפ א יוו ;ץלאטש ןשידיי ןוא גנויצ
 .םזיטימעסיטנא ןשינאגילוכ ןוא עצעה

 ןיא רבעל גנירג" א וצ ןעוועג טניווועג זיא קיציא שטאכ
 ־דנאטש ןלעירעטאמ ןופ .ה.ד ׳עמאמ־עטאט ןייז ןופ זיוה םעד
 העווש ןפיוא ןייג וצ ןבילקעגסיוא רע טאה דאד — טקנופ
 רע טאה ,דבאל ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעוו .םזיצולח ןופ געוו

 .ןטעברא עטסרעווש יד וצ טסאפעגוצ דיז

 רע ןכלעוו ףיוא געוו רעד ןעוועג זיא גנירג טשינ ראג
 .ןעמוקעגוצ זיא רע םארו םעד וצ ןעמוקעגוצ ןוא ןעגנאגעג זיא
 טיוט ןייז דאנ ראי 3 זא ,ןענעכייצאב וצ טרעוו זיא םע
 ןייז ףיוא בולק א ץואוועג טלעטשעגפיוא עבש־ראב ןיא זיא
 (טארטאטש) היריע ןוא "רדימע" הרבח־יוב רעד ךרוד ןעמאנ

 דנטעברא ןייז ראפ ןכייצ־םגנוגעקרענא םלא — עבש־ראב ןופ
 עטשרע יד ןעיובסיוא םייב ,הרבח ד״א רעד ןיא טייקיטכיט

 .טאטש רעקיזאד רעד ןיא םילוע עיינ יד ראפ םינוכיש

 .ךחב ורכז יהי

 ןאמלוב והילא

 ץנימרפוק הקבר
 ואב הירוהשכ התיה םייתנש תב .הקנלורטסואב הדלונ

 .קסוטלופב רוגל

 העונתל זכרמ שמיש רשא תיבב הלדג התודלי רחשמ

 תותבסה יתב ינשמ תשרומ .דתיה וז .ץראל ההימכלו תינויצה
 תב — םיכורא םייחל לדבית — המא .אטילבשו ןילופבש —
 ,אופיא ,אלפ ןיא .תירבעהו הלכשהה תשרומ אשונה רוד

 הילעלו השראוב תוננגה רנימסל הליבוה הקבר לש הכרדש
 .ץראל

 הבהא איה .הבל תוחילש יפל תננג התיה הקבר םנמאו
 — יגוגדפה שוחה תולוגס לכב הכרבתנו ותוא הניבהו דליה תא

 ¬יסומ העידי ,תידדה הרזעו ,הדובע דוסי לע הרבח־ייח ןוגרא

 ,תרצוי הכאלמ לכו תבשחמ תכאלמ לש תוכרובמ םיידי ,תילאק

 קחשמ לש םיביהרמ תונויזח ושענ ןגה־תוגיגח .הנידעכ הטושפ
 ¬מב םג התיה תפומל תננג .ןוימדו םיידי למע ירפ ,תשובלתו

 .םיקסופ יתלב םירוסי תרשרש — ז המצע הייח לבא .התוריס

 התבהא ידאמ העיקשה הבש תב תלדגמ ,תדבוע ׳תדדוב םא
 .איה הייח לע הרתווב

 התבוח תאלממו ל״הצל הסייגתהו ןוכית תבה הרמג הנהו
 דע רצק ןמז הקבאנ ,השק הלחמ הפקתנ הקבר .תונמאנב
 דרפיהל תלוכי ילבו הליצהל ולכוי םיאפורהש ילב הערכש
 םימהדנה התחפשמ ינב רתימו השישיה המאמ ,הבוהאה התבמ
 ירורד היסח .50 תבכ קר איהו —

* 

 והיעשי תב הקבר ׳הלועמ תכנחמ ,הנידע תומד הקלתסנ
 .ןגה ליגב םידלי ךוניחל הייח תא השידקהש ,ץנימרפוק

 "תוברת" רנימסב דחי ונדמל םהב םימיהמ יל הרוכז איה

 ¬עה .ןח־תאלמו תינכייח ,הזילע ,התיה םייח־תקקוש .השראווב

 תלעבו .דתיה תינדקש .הישעמו היתוכילה לכב הפקתשה תוניד
 .םידומילב הנייטצה ןב לעו ,זע ןוצר

 תתלו ךוניחל רכמתהל רמוא הרמג ,רנימסה תא המייסשכ
 .ןילופ תלוגב וילותיחב ןיידע היהש ,ירבעה ןגה חופיטל הדי
 ¬וקמה לכב ,ריעצה הבל םוח לכ תא התדובעב העיקשה הקבר

 עוגרמו לובג העדי אל תאז הייח תמישמב .הדבע םהב תומ
 תעשב טרפבו לוח ימיב התושיי לב תא אלימ ןגה .השפנל
 .תדלומל רשקו תירבע הרדוא תריציב םידעומלו םיגחל תונכהה

 הפ שדחלו הצרא תולעל התכזשכ ,לחה הייחב שדח קרפ
 .תונמאנו תוריסמ ,הבהא התואב התדובע תא

 ¬תהש אלא ,העדי שפנ־ירוסיי הברהו הייח ימי ויה םישק

 ררקה היתורבחמ ףא ,םירחא יניעמ הלבס תא המילעהו הרבג
 התוא הפקתשכ ,החוכ תולכ דע התדובעב הכישמה ךכ .תוב

 .דוע המק אל הנממ ,התלחמ

 .(27.11.1962) ג״כשת ןושחב ט״כב הרטפנ

 תא טרפבו הריכמו היתורבח תא עזעז תע םרטב התומ
 .ךורב הרכז יהי .םידומילה לספסל היתורבח

 ץכ־ןהכ הרופצ

328 



 ןטלאטשעג ןוא ןפיט

 (רקשכ)יאקרב ?!םוי
(31.10.1909—10.5.1964) 

 האנ ףד ובתכ רשא ןילופ זכרמב תורייעה ןה תובר
 •טרפב ונתעונת תודלותבו ללכב תודהיה־ייח תודלותב

 .בראנ רהנ לע איה תנכוש .קסוטלופ ריעה אוה ןהמ תחא

 תחא תרבוע הדי לע .השראוומ תינופצ רטמוליק תורשע המכ
 תוסייג הב ורבע.תחא אל !הנידמל תובושחה רחסמה־יכרדמ
 תונחתה תחאכ ריעה תרכזומ ןוילופאנ לש ויתועסמב םגו אבצ

 .תובושחה

 עקשמ הב רצונו תובוש תויוברת לש שגפמ תאז ריעב היה
 תתמל .הביבסה יבשוח ןיב רכומ דמעמ־תלעבל התוא ךסהש
 ,תאז ריעב ויה ,ךרעב ,ףלא 25 לע הלע אל היבשות רפסמש

 ,םינוש םיגוסמ רפס־יתב ,היינשה םלועה תמחלמ ץורפ ברע

 ,םינוש םייתלשממ תודסומ םש ויה ןכו םיינוכית םג םהיניב

 .דכו םיקווש םיירוביצ םינג ,יאבצ ןוזינרג

 ¬והיה היסולכואה םלוא תוימשיטנאה חור ריעב הרסח אל

 ריעה תא .תדבוכמ הרוצב ריעב הדמעמ תא ססבל העדי תיד
 .ןויקנו רדסל תדחוימ הגאד הנייצ

 .ףסוי לדג תאז הרייעב

 רשי למע־שיא ,ויבא !היה תישרש תידוהי החפשמ ןב
 .תושפנה־תבר החפשמה לש המויק תחטבה םשל השק דבע

 ,םיאתמ ליגל םעיגהב ,םינבה םגש היה וילאמ ןבומ ןכ־לע

 .הסנרפל הגאדב ופתתשי

 לועל־רוכבה ןבכ — רענ ותויהב דוע ףסוי םג םחרנ ןכו
 .וידומיל ךשמהב קוסעל היה לוכי םיבר םיצמאמב קרו הדובעה
 ירמושה ןקל ףרטצהל תורשפא ףסוי אצמ ןכ יפ־לע־ףאו
 תצובק ידי לע 1923־ב דסונ הז ןק .ותמקה תישאר םע טעמכ
 יזכרממ דחאל רהמ ךפהו םיינוכיתה רפסה־יתבמ םידימלת
 אלא םירוענה־ינבל קר אל ,תידוהיה תיתוברתה תוליעפה

 .ללכב םוקמב תמדקתמה תידוהיה הרבחל

 רקבל וברה ונצובק־ירבח םהיניבו יתעונתה זכרמה יחילש
 ,ליעפ ,ססות ןק הז היה ןכא יכ םלמעב הכרב וארו םוקמב

 ¬סיימה תבכש לש התאצ םע •ותביבס לכ לע ןירקמו המחי־לעב

 — ״יטנאלפ״ ינב םה הלא — הריעצה הבכשה הלבק םיד

 םייזכרמה תודסומה םע קודה עגמ ךותו םינינעה תגהנה תא
 .תיתומכו תיתוכיא הניחבמ חתפתהל ןקה ףיסוה

 !ינוגריא רשוכב ןייטצה .םיליעפה דחא אוה ףא ףסוי

 תאז לכו ץוח־ימרוג םע ןתמו אשמ הוולשבו הוואגב להנל עדי
 תודעוב רבחכ ףא אלא תיתעונתה תוליעפה תרגסמב קר אל

 .ימוקמה יללכה ידוהיה רוביצה לש תונוש
 ךרוצהו ותואירב בצמ .הרשכהל ותבכש־ינב ואצי 1929־ב
 תכשוממ תוהש ונממ וענמ החפשמה תסנרפל גואדל ךישמהל

 ןתינ 1933־ב קר .רמשנ קודהה רשקה לבא .הרשכהה םוקמב
 .םינולסב תיאלקח הרשכהב רתוי בר ןמז אצמהל ול

 "יטנאלפ" םשה תא הל הצמיאש הבכשה לכ התלע 1935־ב

 .ץראל (ןילופב םינושארה הרשכהה תומוקממ דחא םש לע)

 .ל״ז ףסוי םהיניבו ונילא עיגה דחא גלפו וקלחתה ןאכ

 .ותרייעב ותחפשמ־ינבמ חצנל אוה דרפנ יכ ףסוי עדי אל

 ןיבו קסוטלופ ידוהי תא האושה ימיב הגישה יצאנה ררוצה די
 .ד״יה ,ףסוי לש ותחפשמ־ינב לכ ויה ופסינש הלא

* 
 הפי םירומש וננורכזב ,הליצא שפנו ול היה בוט בל
 קפתסמו תוכילה עונצ .ץראב ףסוי לש םינושארה וימי

 .תפפור ותואירב ,אעמק ףופכ ובג !היה טעומב

 יכ וענכשל ץוביקב םיבר וסיג אושל .ןילופב היה טיח
 יכ — ונייחב רחא עוצקמ לככ וכרעש — ועוצקמב דימתי
 ,בלה בוט ףסוי .רבד רזע אלו .תאז ותואירב תבוטלש ונחנה

 ןתינ אלו ותערכהב היה ןשקע ,תלוזה ירבדל בישקהל חונה
 .וענכשל

 !תואלקחב דובעי :ותעד .דתיה תחא

 .ונניא ףסוי
 .ונשי אוה — ״ונניא ףסוי״ — :רמאנ לא !אל !אל

 !דעל וניתובילב םיראשנ ףסויכ םישנא

 ,קמעה רמשמ ,צ״הושה ץוביק לש תרבוח ךותמ)

 (1965 יאמ ,ה״כשת רייא

 * (ץיבומישט תיבל) ןטלופ הדיא
 (1968 ילויב הרטפנ — 1906 ראורבפב הדלונ)

 ־פ0ה ןודעומב הנושארל התוא יתרכהשכ 1922 תנש ףוסב
 אלו .הילא יתכשמנ דימ — ונריעב ״עגיל־רוטלוק״ה לש היר

 •הל ויה תולענ תונוכת יכ .היה אוושל

 .(לבא תועדומ) "םלוע רכזל" רודמב התנומת האר *
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 דג־ןב .א — והילא

 הצרמ ׳התלכשה ,שיאו שיא לכל תיבבלה הסחי ,התווינע
 השענש קדצ־יאו לווע לכ דגנ לועפלו תוחמל הביל ץמואו
 ־יעפ ,התחפשמלו הירוהל התנמאנו התוריסמ ׳םירחאל וא הל
 רעונה ןוגריאב היתוליעפ ומכ תינוגריאהו תירוביצה התל

 הארוהב הקסע) "לאמש־׳צ׳פ" לש "טנגוי״ב :ידוהיה ילעופה
 ¬טאיתה חטשב םינייוצמה היתונורשכ :המודכו (הז רעונ גוחב

 םה — ונריעבש ידוהיה ״יתמרדה גוח״ב הליעפ הרבחכ ילר
 .היריכמו הידידי תוביל תא ףאו יבל תא וכשמ רשא הארנכ ׳םה

 ¬צומ דימת ויה המבה לע םינוש םידיקפתב היתועפוה

 אל .ןהב ויה הבותכה הלמל דובכ לש םחיו תוברת ;תוחל
 לכ לעו ילע בר םשור האנהו "יקנ״ה הקחשמ הריאשה םעפ

 .היאור

 לבקל תנמ לע אלשו םיירוביצ םידיקפתל התורסמתה
 התליעפב ומכ ,לארשי תנידמב ,ןאכ םג יוטיב ידיל האב סרפ

 .תורחא תולועפו ("וילופ־לישנליא" םדוקמ) "ןליא" ןעמל

 אמאכ התורסמתה — ליעל תוטרופמה היתונוכת דבלמ ךא
 .לובג אלל התיה ,הידכנל הבוט אתבסכו הידליל הבוט

 שומי אל הליצאה התומדו הרכז .רעצהו באכה אוה לודג
 .חצנל ונתאמ

 והילא — הלעב

-¥■ 

 ןמרבליז בד

 לכבו קסוטלופב תמסרופמ החפשמל ןב .1894 תנשב דלונ
 .הלש םיחבושמה תונייל רחסמה תיבב ןהו התוהמב ןה ,הביבסה

 קסעו ןתחתה םש .השרווב רוגל בד אב 20־ה תונשב
 ןמ דחא היה קסוטלופב .תונייה רחסמב דחי וסיג םע
 ןוויכבו ךויצ־יריעצ" תגלפמב רתויב םיליעפהו םידסיימה
 םש היה .השרווב םג — תובהלתה רתיב — ךישמה הז
 תדבועה לארשי־ץרא תעונת ךותב םיקהבומה םיליעפה דחא
 ויהו תידוהיה הנגהה שארב דמע .ןימי ןויצ-ילעופ תגהנהו

 תודחאתה ידסיימ ןיב םג ."ןמרבליז דקפמה" ול םיארוק
 םג עדיו ינוגריאה ונורשכב טלבתה .היה "לעופה" טרופסה
 "לאמשה" ינוגריא דצמ תוילכנתההו תונגפהה לע טלתשהל

 .בל ץמואב

 .דתיה השרומ םיינלופה תונוטלשה לצא לבוקמו רכומכ

 םח ינויצ היה .הילע ינינעב הרזעל בושח םרוג םג ותעפשה
 אלמ ,יתרוקב שוח םע תוברת שיא ,בהלנ םאונ ,רוסמו

 תורפסבו תודהיב קרפ עדיו יתרוסמ־יתד ,ססותו רע ,שודגו
 .תיללכה

 ¬ופואב בורל דמע ךכ םושמ ,םכסומה ןמ לביק דימת אל

 וליפא תודידיה לע רמש ךא ,ויתועדל תונשקעב םחל .היציז
 .ללכב םידגנתמ ול היה אל ישיא ןפואב .םיעבשומה ויביריל

 ןימי ןויצ־ילעופ תגלפמ לש תרמצה ןמ דחא היה ,רומאכ
 אבש) יקסלופולאיב םהרבא םע דחי םש דבע .השרווב (.ם.צ)
 םהינפל ךלה םמשש םירחאו םייד לישנא ,(הצרא דחי ומע
 חוכ םג ול היה .יטסילאיצוסה־ינויצה הנחמב םהיתוליעפב
 הצר (ץראב םויכ אצמנה) גורק ר״דשכ .קהבומ עונכיש
 ;ךפיהה קוידב הרק — ״דנוב״ל סנכיש ותעשב וילע עיפשהל

 הדק ךכו ,ןימי צ״עופל ותוא םינכהו םשמ ותוא איצוה בד
 .םירבח דוע םע

 (טקיפיטרס י״ע) הצרא ותחפשמ םע עיגה 1940 תנשב

 רביצ תונקסעל רסמתה ץראב םג .םילוגליגו תואלת ירחא
 לש וגיצנ היה הכאלמ־ילעב לש םיינוניבה םיגוחב .תיר
 .רכו תוברת יפשנב ,תופיסאב םאנ ינורשכ םאונכ .י״אפמ

 הז רחסמל היטנה) השרווב תונייה רחסמב קסעש םשכ
 ידוהי ,("קרו׳זי") ןמרבליז לשרה ׳ר ולש אבאמ ,הארנכ ,שרי
 חתפ ךכ ,(םירחאה תא םגו ומצע תא דבכמ היהש דבוכמ
 איצוה הזמו םיחבושמ תואקשמו תוניי לש תונח ץראב םג

 .דובכב ומחל תא

 וינינע לכב ודגנכ רזעל ול היה רשא ,ל״ז קטיעימ ,ויחא
 חרב 1939־ב) טעמב אל ץראב ןאכ םג ול רזע ,השרווב

 .(ןפאי ךרד הצרא עגהו ןילופמ

 ץראל אבש ימ לכו החוורל חותפ דימת היה בד לש ותיב
 .ותיבל םיאבה תא חראמ םג היה .ותבותכ תא עדי

 שאר הלעמל עוקש היהש תורמל .היה החפשמ שיא
 חילצה ךכו .םייתחפשמ םינינעל גאוד היה — העונתה ינינעב
 דלשה תונשב דוע הצרא (ל״ז לישנא) ויחאמ דחא חולשל

 .השרווב ותויהב ,םיש

 ׳ב רדא 'זב רטפנו תכשוממ הלחמב הלח ט״כשת תנשב
 .דלפצרה ש״ע הרדגב םילוחה תיבב (15.3.70) ל״שת

 .םידכנו םינב ינש ,השא ריאשה

 דג־ןב הירא יפמ .ךורב ורכז יהי
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 ןטלאטשעג ןוא ןפיט

 (קעטעימ)ןאמרעבליז יכדרמ

 ־עגנא יד ןופ ענייא ייב 1902 ץרעמ ןט23 ןיא ןריובעג
 טאהעג ןבאה ןרעטלע ענייז .קסוטלופ ןיא תוחפשמ עטסנעעז
 עטסערג יד ןופ ענייא "קעראשזעי" עמריפ רעד רעטנוא
 עפראש ןוא ןרעקיל ,ןענייוו עטסרעייט יד ןופ ןטפעשעג
 רעצנאג רעד ןיא טמיראב ןעוועג זיא עכלעוו ׳תואקשמ

 .טנגעג רעקימורא

 וצ גנוגיינ א טאהעג רע טאה ןא ןראי עגנוי ענייז ןופ
 ןטייקיעפ עשירארעטיל ענייז טריבורפ טאה רע .עיזעאפ
 ןצעזרעביא ףיוא ךיוא ראנ רעדיל ןביירש ףיוא ראנ טשינ
 עטבילאב ענייז ןופ רענייא .ךארפש־דמערפ א ןופ דיל א
 ןעוועג זיא ,ןצעזרעביא ןווורפ טפא טגעלפ רע ןעמעוו ,ןטעאפ
 — גנומאטשפא רעשיכעשט ןופ רעקיריל רעטנאקאב רעד

 ןענאטשעג ךיוא זיא רע ןכלעוו טימ ,עקליר עיראמ רענייר
 טאה רע ןעמעוו רעביא ןוא טקאטנאק ןכעלווירב א ןיא

 רעזדנוא" סגרעבנסייוו .מ .י ןיא גנולדנאהפא ןא טקורדעגפא
 .טיוט םרעטכיד ד״א םעד דאנ ׳(1927 ,19 .רנ) "גנונעפאה

 טאטש ןיא טנאקאב ןעוועג זיא סאוו ,ןאמרעבליז .מ
 טייצ רענעי ןופ ךס א יוו טאה ,קעטעימ :ןעמאנ ןרעטנוא
 ־עיזאנמיג ענייז ןופ ןסיוו ןטלמאזעגנא ןייז טימ ךיז טלייטעג
 ןייק טאהעג טשינ ןבאה עבלעוו ,עכעלטנגוי טנרעלעג .ןראי
 .עיזאנמיג רעדא לוש א ןיא ןענרעל וצ ךיז ןטייקכעלגעמ

 םעיצקעל ןבעגעג. — ןראי רע20 יד מפ גנאפנא םעד ןיא
 ןא ןעוועג זיא רע םגה ,בולקידעסארג ןשידנוב ןיא וליפא

 ןעוועג טייצ א רע זיא ךאנרעד .טסינויצ רענעבעגעגרעביא
 ..זאמרואקאמ ןיא רערעל

 טימ ןעמאזוצ טעטימאק א ןפאשעג 1925—6 האי יד ןיא
 ןופ ןעגנוזעלראפ טנדראעגנייא ןבאה עכלעוו ׳ןאד החמש
 :טייצ רענעי ןופ ןטנאלאט־רענדער עטסעב ןוא ןטארעטיל

 ,"טראוו רעזדנוא" .נ .א גנוטייצ א ןבעגסיורא ןביוהעגנא

 הכוז — ןטייקירעווש עלעירעטאמ בילוצ — טאה עכלעוו
 .ןרעמונ 2 וצ זיולב ןעוועג

 עשראוו ןיא טצעזאב דיז טאה החפשמ יד יוו םעדכאנ
 םידומיל ענייז טצעזעגראפ רע טאה ,(האי רע30 יד ןיא)
 רע טאה טייצ רענעי ןופ רכז א יוו .טעטיסרעווינוא ןיא
 "הנתמ" א — הלאה םייב טינש א ןופ ןכייצ א ןגארטעג

 ...טנעדוטס־״אראנ" ןשיטימעסיטנא ןא ןופ
 טעוועטארעג דיז ענליוו ןופ רע טאה ןראי־המחלמ יד ןיא

 .ןיירא דנאל םעניא ןעמוקעגנא ךאגרעיוזא ןוא ןאפאי ךרוד
 רעטנאקאב רעד טימ ןדנובראפ דיז רע טאה לארשי ןיא
 ~נוה עניימ" ןופ ןירעסאפראפ יד) רעלכיק אנעל ןירעביירש

 .יורפ ןייז ןראוועג חא עכלעוו ׳("רעדניק טרעד
 םוצ טדימשעגוצ םיא טאה (שחלאראפ) טייקנארק יד
 — לרעטבעט ןטמותיראפ ןופ ״הווצמ־תב״ יד ברע טעב

 .הריש

¥ 
 ןיא ןעוועג ןיוש זיא ןורכזה רפס רעקסוטלופ רעד ןעוו
 טיוט ןייז ןופ הרושב ערעווש יד ןלאפעגסיוא זיא קורד

 .(31.10.1969 ןיא האוועג רטפנ)

 רענייא ןעוועג זיא ןאמרעבליז •מ זא ,ןקרעמאב וצ יאדכ
 ןריסערעטניאראפ וצ ןביוהעגנא דיז ןבאה םאוו ,עטשרע יד תפ
 ,(1954 ראי ןיא ךאנ) דיב־רוכזי רעקסוטלופ א ןבעגסיורא ןגעוו

 טיילסדנאל טימ ןעגנודניבראפ טאהעג ןוא ןלאירעטאמ טכוזעג
 םקניפ א ףיוא לאירעטאמ יוו תויה רעבא .טלעוו רעד ראג תפ
 .ןבעגעגפיוא םאד רע טאה ,ןעלמאזפיוא טנאקעג טשינ דיז טאה
 ראטקאדער םעד ןקישוצוצ ןזיוואב רעבא דאנ טאה רע
 ־סיוא :בגא) ןעלקיטרא ענייז ןופ עקינייא ןורכזה רפס ןופ
 ייווצ" ,"עיצענעוו עשיליופ יד קסוטלופ" :ןדי־בתכ ןופ ןגוצ
 ־וצ ןעוועג ןיוש ןענעז עכלעוו ,"דיי ןייא ןוא רעלערענעג

 .(םראפ־ךוב א ןיא קורד םוצ טיירגעג
 ־־רעד אד דובכ טימ ןורכזה רפס םעד ןיא ןעמאנ ןייז לאז

 .ןרעוו טנאמ
 ינטיקנעלב .ש
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 ןמרבליז-רלכיק הנל

 ןמרבליז יכדרמ - ילעב

 עיפוה" :וילע תבתוכ ינא ״ילש םידלי האמ״ ירפסב
 ותרטמ לכ ;רשואו הבהא םיינפח אולמ יל איבהש ,םדא
 ינממ ולזגש ,הלימה תא יל בישהל אלא התיה אל

 תוולשו הבוטה החונמה ילא. הרזח ותרזעב .םייחה
 םעט ייחב הנושארה םעפב יתמעט ותוכזב .הריציה
 .דבלב ונלש ונתיב השענ אל הזה תיבה לבא .ילשמ תיב

 ."ילש םידלי האמ ל ש ם ת.י ב םג השענ אוה

 אוה .דדובו קיר תיבהו .ונניא אוהש הנש םויה
 ונתב לש הוצמ־תבה גח :לופכ גח ,לודג גחל ןנוכתה
 לכ לש םתלצה לש לבוי ־יצח תגיגחו הריש הדיחיה
 ןיכהש רחאל ,לודגה גחה ברעו .םיצאנה ינרופצמ ונידלי

 ...הכז אלו לפנ — לכה תא וידי ומב
 .בלב הממדו לבס ,הריש קר וירחא יל הראשנו

 ,יתריצי טוח עטקנ ,ידיל טע יתחקל אל ותומ םוימ

 ¬חישו האיצוה רשא ,אוה אוה יכ .ותא ךכ לכ רושקה

 .ישפנ קמועמ הרר

 ,היחה חורה היה איה ...יתבתכ וליבשבו וללגב

 ההדזה אוה .םירשנה יפנכ לע יתארשה תא האשנש
 !רוסא הזו .תימצע השחכהל דע יתריצי םעו יתא

 היה ותביתכ ןונגס .ולשמ הריצי חוכ וב היה יכ
 רומוהו וב עובט דחוימ ןח היהו .ףטושו לק ,וולשו ןידע

 .םוצע יפא •ןורשכו קד

 לכו ןווג לכ האר ,וירואיתב אלפומ רייצ היה אוה
 ¬ופסו תעגור תינומרה הנומתל לכה רשקו וביבסמ טרפ

 .שמש תג

 תא בהא .םש אוה רשאב יפויב בהואמ היה אוה
 בהא •הקיתמה תא בהא ,תורפסה תא בהא ,רויצה
 םאה רבא םיידוהי םיטומפ 300־כ ףסא ,תוקיתע
 בוערל ןכומ ■היה .תבש לש תורנ הקילדמה ־הידוהיה

 א״לשת ,ןישחב ט״י ,םייתעבג

 אצמנ אל רשא ,קיתע ידוהי רפס גישהל ידכ לובסלו
 .תימואלה הירפסב וליפא

 עדי אל .תינרדומה הפוקתל םיאתמ היה אל אוה
 ףא לע תיטילופה הריירקה יבלשב ספטל ,ףסכ תושעל
 יכ — לכה לע רתיו .ךכל םינותנהו םירשקה ול ויהש
 ־בו תחפסב ףקתשמה יפויה לש לודגה בהאמה היה

 .תוינמוא

 תא בתכו בשי ...םילכו םיכלוה וימיש שח אוה
 ידוהיו םילרנג ינש" ולש יתדבועה ירוטסיהה ןאמורה

 ."דחא

 לע האגה "ידוהיה יכדרמ "ה אוה .אוה וניה ידוהיה
 ולש חצנ ייחב ןימאמה ,ומע לע ןגמו בהואה ,ותודהי

 .ותוינואגבו

 :ויה יווד־תטימ לע בתכ רשא ,תונורחאה םילמה

 הלאה םילמהו ״!לארשי תנידמ יחת !ידוהיה םעה יחי״
 .תומהו םייחה ןיב ,ןוילכהו הריציה ןיב רשגה םה

 ¬ומא יכ ,תיגולויב הניחבמ אלא ,ול לוכי אל תומה

 ,ורפס ראשנו .ונתא וראשנ — ותבהאו הלודגה ותנ

 .וב רשא הפיהו בוטה תומלגתה אוהש

 ךא ,ףסכו םיסכנ ךירחא תראשה אל - ,יכדרמ
 תא ,ירפס תא ,יתוריצי תא יתיישנ םוחתמ תאצוה
 ריע תא תחצנהו .רודה ךנחתמ םהילע רשא ,ירוביג
 היתובוחר ,היבשות ,קסוטלופ תא ,הבוהאה ךתדלומ

 .ךירחא תראשה רשא ,יטויפה ךרפסב היתודסומו

 .הריש ונתב איה - אלפומ סנו סכנ יל תראשהו

 .ךדועיי תא תאלימ

 .ונייח תא דעל ריאת הליצאה ךתומד

 ןמרנליז־רלכיק הנל
 :םירפסה תרבחמ ,לארשיב םא

 ,"םימישאמ ונא" /,ילש םידלי האמ"
 ."םלובגל האמה"
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 ןמרבליז בד ךיא הארמ הנומתה
 שארב דעוצ (ןימימ ןושארה)
 תוצוחב יאמל 1־ב הכולהתה
 ־יריעצ" לש לגדה תחת השרוו
 /ןמרבליז בד" :האר) ךויצ

 .(דג־ןב הירא

 "ליז בד יוו טזייוו- דליב סאד
 (סטכער ןופ רעטשרע) ןאמרעב
 ןופ ץיפש רעד ןיא טזיירפש
 רעביא גוצ־יאמדטשרע וא

 רעד רעיטנוא ןסאג רעוועשראוו
 בד" :עז) "ןויצ־יריעצ" ןופ ןאפ

 .(דג־ןב הירא ,"ןאמרעבליז

 ןויצ־ילעופ ,"ןויצ־יריעיצ" ,"ץולחה" ירבחו ידסייממ ,ליעפ ינויצ רעונ תצובק ןיב (קטעימ) ןמרבליז יכדרמ
 .בושילעיבב תיצולחה "הרשכהה" ירצוי םגו םייללכ םינויצו (.ס.צ) ןימי

 .ץיבוקספ המלש (לאמשמ 2־ה) ןמרבליז יכדרמ ...גרבנתר ה׳ציא ,גניר השמ : הנותחתה הרושב ,ןימימ
 .דרקיפ עשוהי /זרקיפ בייל־הדוהי ,דנלדירפ קודצ ,סעקלע לאומש ... ץכ ,ןיטשרוב :תיעצמאה הרושב ״

 .גרבנדיירפ םולש ,ץכ םולש ,ץנירפ .(ןימימ 3־ה) ןוד קחצי : הנוילעה הרושב ״

 ןדפ רעדילגטימ ןוא רעדנירג ,רעוט עשיטסינויצ עכעלטנגוי עפורג א ןשיווצ (קעטעימ) ןאמרעבליז יכדרמ
 רעד ןופ רעפעש יד ריוא יוו ןטסינויצ עניימעגלא ןוא (.ס.צ) ןויצ־ילעופ עטכער ,"ןויצ־יריעצ" ,"ץולחה"

 .וועשעילעייוו ןיא "הרשכה" רעשיצולח
 ;סקניל ןופ רעט־2) ןאמרעבליז יכדרמ ...גרעבנעזאר עשטיא ,גניר השמ :הרוש עטשרעטנוא סטכער ןופ

 .שטיוואקסאפ המלש ,("ץולחה" ןופ רעדנירג־טפיוה יד ןופ
 .שזראקעיפ בייל־הדוהי ,דנאלדירפ קודצ ,סעקלע לאומש ...ץכ ,ןיטשרוב :הרוש עיטסלטימ

 .שזראקעיפ עשוהי
 גרעבנעדיירפ םדלש ,ץכ םולש ,ץנירפ ,(סטכער ןופ רעט־3) ןאד קחצי :הרוש עטשרעביוא
 יכדרמ" לקיטרא םעד ןוא .,ךאש השמ לאפר ,63 ד ,״לעחוטלוק ןוא שימאנאקע קסוטלופ״ :עז)

 .(331 ד ,ינטיקנעלב .ש ,״ןאאמרעבליז
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 האושב שרעש - םינמאי םירפוס לש ת1י1םד
 □וקמוא ן א ע1עטינשראפ— רלטסניק ן1א רעב״לש ןזפ ןטלאטשעג

 ןאד החמש

 ..♦ענעטינשעגרעביא

 ,ןעמי ןופ ןטנורגפא יד ןיא גנוטער ןייק אטשינ זיא סע

 .טסיירט ןייק אטשינ זיא סע דרע׳רד ןופ ךאלפרעביוא רעד ףיוא ןוא

 טסייג רעקיורמוא רעייא םורא זדנוא ןשיווצ טעקנאלב סע

 זדנוא טימ טנייוו ןוא טייצלאמ םייב זדנוא טימ טציז ןוא

 ...ןעמאזוצ

 ,ןבעל סאד זיא׳ס םאזיורג יוו ,טיוט רעד זיא םאזיורג

 ...טיורב׳ס קילאג ןסע רימ ,רעסאוו סאד לאג דעייא טקנירט׳ס

 ,ןבענרעד רימ ןציז ךאד ,טדיישעצ זדנוא טאה לרוג רעד

 ...טיוט רעקידעבעל רעד — ריא ,סנבעל עטיוט יד רימ

 ,געט עטבעלעג טשינ ערעזדנוא ןופ רעצ ןיא יוזא ךיז רימ ןגיוו

 ,געוו ןיא ענעטינשעגרעביא יד — ריא ,ענעריולראפ יד רימ

 ןייק אטשינ זדנוא ראפ ,גנוטער ןייק ןעוועג טשינ זיא ךייא ראפ

 .טסיירט

 ,ןרערט יד םוטש ןעגנילש ןוא תולבא ןיא יוזא רימ ןציז

 טאוו ,סנבעל ערעזדנוא ראפ ןוא ןבעל ןעמוקעגמוא רעייא ראפ

 ןרעוו

 ...טזיילרעד טשינ ןוא טבעלרעד טשינ

 ,םערוטש ראפ טייקליטש

 ,סעמאמ ןופ גראז ,סעטאט ןופ רעצ

 .ייוו רעקידנקיטש סרעדניק

 — ןעמאזוצ ץלא ,רעטרעוו ןא ליטש

 ...יירשעג רענעטלאהעגנייא

 ,טרעמאלקעגנייא ןטסיופ ןוא טנעה

 .טכאמעגוצ עטסעפ ןטסיופ

 טרעמאהעגנייא טרעוו העש עדעי

 ...טכאנ רעקידנטראוו רעד ןיא

 ,ןסיבעגנייא ןפיל ןוא ןייצ

 .בייל ןיא טצירקעגנייא לגענ

 ןסירעגפיוא — ךיז טכאד ,םעצולפ

 ...גייטש עדעי ןרעוו טעוו סע

 ,בערא ןיא טנעה ןוא פאק וצ פאק

 .דייר עלא ןטלאהעגנייא

 ,םערוטש א ראפ טייקליטש יד זיא׳ס

 ...טייוו רעד ןופ ךיז טגארטרעד סאוו

 רע30 יד ןופ גנאסבא ןיא רעכיב־רעדיל ענעגישרעד עגייז ןרס)
 ליפעגראפ ןשיהאובנ ןייז ןעזוצסיורא זיא רעדיל ד״א יד ןופ ;ןראי

 .(.דער ןברוח־רעלטיה ןקידנעמוק ןגערו
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 רעלטסניק ןוא רעביירש

 רעד ןופ רענייא ןעוועג .1903 ןיא קסוטלופ ןיא .בעג
 ,תומחלמ־טלעוו עדייב ןשיווצ ,רעטכיד עשידיי עדאיעילפ

 ןופ גנאגרעטנוא םעד טנייוואב רעדיל ערעייז ןיא ןבאה טאוו
 .ןא טמוק םאוו ,ןברוח םעד ןעזעגסיוראפ ןוא לטעטש שידיי

 ןיא .האי רע*30 יד ןיא ןקורד וצ ןביוהעגנא טאה ןאד החמש
 ןיא טירט" :רעדיל ךעלכיב ענייז ןענישרעד ןענעז םראפבוב
 ,עשראוו ,"געט עשיטאאכ" ןוא ׳ד 62,1931 ,עשראוו ׳טכאנ רעד

 .׳1 53 ,1934
 .םיצאנ יד ־חוד ןראוועג טכארבעגמוא זיא רע

 ,קאט־קיט ןבייט ןייז רעגייז רעד טפאלק ליטש"

 ...ארג יוזא טנעוו יד .בוטש ןיא זיא ליטש יוזא

 ,ןגייווש סאד זיא רעיוש ןוא ךעלנייפ־קידעמוא זיא׳ס

 ...העש א ךאנ העש א ךעלעמאפ ךיז טראש סע

 לרופ א ךיז טפעלש סאד — ןביוש ןרעטיצ סע

 .טניוו א ןופ טיילגאב ןסיורד ןקיטסבראה ןיא

 טייקליטש רעלעקנוט ןיא ,לקנוט בלאה זיא בוטש ןיא

 .דניק א ךיז טנייוועצ׳ס ןכש םייב יוו טרעה׳מ

 טלמירד רע ןוא דימ עטאט רעד טציז רפס א ייב

 .דמעה א טעטאלראפ עמאמ יד עטרעטיצראפ א

 עסאלב א ,רעטכאט יד קירעיורט טציז לקניוו ןיא

 :דמערפ רעד ןיא טבעל סאוו ,רעדורב א וצ טביירש ןוא

 ,ןטלאהאב תמא םעד רדסכ רימ ךיז טליוו׳ס !רעדורב ןיימ

 ...טכעלש ךיוא זיא ריד לייוו ,סנגיל טימ ןטסיירט ןוא

 ,1931 ראי ןיא טנעקאב רעטנענ םיא טימ דיז באה ךיא

 טימ קעטאילביב־וואכאראב רעד ןיא ןעמוקעג חא רע ןעוו
 סאוו ראנ ןייז ןטיירפשראפ וצ םיא ןפלעה וצ השקב רעד
 תוחוכ ענעגייא טימ טאה רע סאוו ,רעדיל רוב ןענישרעד
 ןעמוקאב טאה "טכאנ רעד ןיא טירט" דיב םאד .ןבעגעגסיורא

 .רעקיטירק־רוטארעטיל ענעעזעגנא ייר א ןופ ןפורפא עמעראוו

 ןטיירפשראפ וצ םיא ןפלעה ךרוד זא ,ןעמענוצנא זיא׳ס
 רימ ןבאה ,גנילטשרע ןייז ןופ ןראלפמעזקע לאצ ערעסערג א
 ךוב עטייווצ םאד ןבעגוצסיורא טייקכעלגעמ א ןבעגעג םיא
 ץוחא .1934 ראי ןיא ןענישרעד זיא סאוו ,״געט עשיטאאכ״
 טייקיטעט רעשירארעטיל ןייז ןופ גנאפנא ןיא רע טאה רעדיל
 רעזניא" סגרעבנסייוו .מ .י ןיא ןעגנולייצרעד ייווצ טקורדעג

 .(גנונעפאה רעזדנוא) "גנינפאה
 דאנ טימ וויטקא ןעוועג רע זיא 1925—26 ןראי יד ןיא
 ןיא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ רעייטשראפ עכעלטע

 ־ארעטיל רעטנאקאב רעד :ןבירשעג םיא ןגעוו ןבאה םע
 לאנרושז י״נ םעד ןיא .לזיימ ןמחנ ןוא רעענ .ש רעקיטירק־רוט
 :ךוב ןייז רעביא עיזנעצער א אד זיא 1936 /׳רעדעפ יד״

 ."געט עשיטאאכ"

 ־עג זיא דיל סאד" :עיגאלאטנא ןייז ןיא ,רעלעה םעניב
 ענעמוקעגמוא ,ןליוס ןיא רעטכיד עשידיי ןופ רעדיל ,ךבילב
 ןאד החמש ןופ דיל א טגנערב ,עיצאפוקא־רעלטיה רעד תעב
 ,"ךוב שידיי" גאלראפ ןכרוד ןבעגעגסיורא) 80—81 טייז ףיוא

 :דיל םאד זיא טא ,"לטעטש ןופ ווירב א" .נ.א .(1951 ,עשראוו

 ןטלאהראפ טשינ ןאק ךיא ,ןגייווש וצ זיא רעווש ראנ

 .טכענ עזאלפאלש יד ןיא קיטשרעד׳כ סאוו ,ןייוועג׳ס

 ,ןגאלשרעד ןוא קנארק ןיב ,טשינ טנידראפ עטאט רעד

 ...טיונ יד ןגארט ןופ ןיוש דימ זיא עמאמ יד

 ןגאוו םעד ןפעלש ןוא עטנאפשעג ןעייג רימ

 ...!טיורב םוצ — ןגארטרעד טשינ ץלא םיא ןענאק ןוא

 .בוטש עדעי יוזא ,ןכש םייב זיא יוזא ןוא

 ,ןראוועג טלדנאווראפ לטעטש׳ס זיא םלוע־תיב א ןיא

 ,קירבאפ יד טייטש םע ,ןעמארק יד קידייל ןענעז׳ס

 ...ןראפעצ ךיז טעטש ןיא גראווגנוי׳ס זיא ורמוא ןיא

 ,קאט־קיט ןבירט ןייז רעגייז רעד טפאלק ליטש

 ...ארג יוזא טנעוו יד ,בוטש ןיא זיא ליטש יוזא

 ,ןגייווש סאד זיא רעווש ןוא ךעלנייפ־קידעמוא זיא׳ס

 ...העש א ךאב העש א ךעלעמאפ ךיז טראש סע

 קישטמארבא .י :טקישעגוצ
 *••••י .•..••••*.•י .*♦••..••י

 ענעגייא טימ ןטנווא עשירארעטיל ןענעדראנייא םייב טאטש
 ןבעגעגסיורא ןוא ןטנעגעלערפ עטכארבעגפארא טימ ןוא תוחוכ

 .גנוטייצ עשידאירעפ א
 יד .עילימאפ רענעעזעגבא ןא ןופ רע טאה. טמאטשעג
 ץירפ רעשידיי םלא טמשעג טאה (עדייז רעד) ןאד החפשמ
 ןיוש זיא רעבא רעטאפ םהחמש .רעטיג ךס א טגאמלאפ ןוא

 ."דרוי" א ןעוועג

 רעטלאהכוב םלא טעבראעג האי דס א טאה ןאד החמש
 ןראפ ןראי עטצעל יד .עםאק־ייל ןוא־ראפש רעשידיי רעד ןיא
 .עשראוו ןיא טניווועג ןוא קסוטלופ טזאלראפ רע טאה גירק

 רע זיא ,ראי ןטס־39 ןיא המחלמ רעד ןופ דורבסיוא ןטימ
 עסיוועג א טראד קידנעייז ןוא קאטסילאיב ןייק ןפאלטנא

 .עשראוו ןיא החפשמ ןייז וצ טרעקעגקירוצ דיז — טייצ

 לרוג םעד טלייטעג ןבאה עטנעאנ ענייז טימ ןאד החמש
 .םוטנדיי רעוועשראוו םענופ

 ינטיקנעלב .ש
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 * וואקינרעיפאפ .י

 ואד החמש

 טכאמעג 1930 ראי ןיא באה ךיא סאוו ,ענרוט א םניימ ףיוא
 דאנ ,קסוטלופ ןיא זיא ,ךעלטעטש תא טעטש עשיליופ רעביא
 !סיורדניא רימ וצ ןעמוקעגוצ ,םעניימ טנווא ןשירארעטיל א

 זא ,טגאזעג רימ טטיירד ץנאג טשינ ןוא ,רוחב א ,לאז ןראפ
 ,ןעמאנ ןייז רימ טגאזעג ,ןענעקאב רימ טימ ךיז ליוו דע

 ךיז טזאלעג — תא טרעחראפ ,השעמ תעשב באה׳כ ןכלעוו
 — ךעלדיימ ןוא םירוחב עגנוי ךס א ךאנ ןופ ןוא םיא תפ

 יפא גאטראפ ןיב דיא וענאוונופ ,הינסכא ןיימ וצ ןטיילגאב
 .קסוטלופ ןופ ןראפעג

 ןיא ,עשראוו ןיא דימ טאה ׳רעטעפש ראי א טימ ךרעב
 רעטלזיירקעג־דנאלב רעקיסקווו־לטימ א טלעטשעגפא םאג
 א טימ ןוא ןגיוא עטונ עלעה טימ רוחב רעלעדייא־שיטאפמיס

 .ל .י גאלראפ ,215—16 .ז ״עטנעאנ ןוא עשימייה״ :ךוב ןופ *

 •1958 ,ץרפ

 ןופ טייקנדירפוצ טקירדעגסיוא טאה םאוו ,םינפ ןקידנעלכיימש
 טשינ ןיימ ראפ — גנוריווראפ םיורג ןוא ׳דימ ןענעגעגאב

 .זיא רע רעוו ןסיוו
 טלטיורעג דיז רע טאה — קסוטלופ ןופ ןאד החמש —
 א םניימ דאנ ,טכאנייב טעפש טאה רע יוו טנאמרעד דימ ןוא
 ,ןעזעג .לכעלעטאה םוצ טיילגאב דימ — טנווא ןשירארעטיל
 רעד דימ טאה — ךרד א ףיוא רימ טימ ןדש זיא רע זא
 זיא רע זא ,טרימראפניא ,ןגדא עלעה יד טימ רוחב רעדנאלב
 — רעטסעווש ריפ ענייז טימ ןוא ענייז ץועטלע יד טימ

 ־לעטשעגנא םלא ןיוש טעברא רע זא !עשראוו ןייק רעבירא
 עשנעג ףיוא טניווו רע זא ,ןוא קנאב רעניילק א ןיא רעט
 דובכ םעד ןאטנא םיא לאז ךיא רימ ןופ ליוו רע ,ןוא סאג

 .ןכוזאב םיא ןוא

 טאה רוחב רעד םאוו ,קורדנייא ןשיטאפמיס םעד בילוצ



 רעלטסניק ןוא רעביירש

 — ןוא ןעמונעגנא גנודאלנייא ןייז ךיא באוד ׳רימ ףיוא טכאמעג

 — םיא ייב ןייז העש ימוצ עגיימ ףיוא טאהעג טשינ הטרח ןייק

 .ענעגייא ענייז ןופ זיירק ןיא

 רעשידיי א ןופ םייה א ,םייה סנאד החמש זיא ןעוועג
 םעד ןטלאהוצפמא טימאב ךיז טאה טאוו ,החפשמ רעקידובכב
 ־טימ ענעדיישאב טימ ןוא ,ןטייצ עטוג עקילאמא ןופ ץנאלג
 ־סאמטא־םייה ענייר ןוא עמעראוו תמא ןא ןפאשעג — ןעל
 ןבאה ייז ןעמעוו ׳יד ראפ ךיוא ראנ ,ךיז ראפ ראג טשינ ,ערעפ

 .ךיז וצ טריפעגניירא

 רעקיזאד רעד ןיא עגיימ ןכוזאב עכעלטע ךאנ טשרע
 םייהרעדניא דיחי־ןב רעד ׳ןאד החמש טאה ,םייה רעכעלטימעג
 דחוימ רדח ןייז ןיא דיז וצ ןטעבעגניירא לאמנייא ךימ —
 ־סמא ךימ ןטעבעג ,ןוא רעדיל טביירש רע זא ,טיורטראפ ,ןוא
 גנוניימ ןיימ ןרעהסיוא ןכאנ .גנוניימ א ןגאז ןוא םיא ןרעה
 רע זא ,ןעמונעגרעביא יוזא ריא טימ ןאד החמש ךיז טאה

 טימ — טייקטרירעג ןוא טייקראבקנאד ןופ ,שזא טאה
 םעד דימ ןעקנעש וצ טגאזעגוצ רימ טעטיוויאנ רעשידניק
 סאוו ,רעדיל גנולמאז רעטשרע ןייז ןופ ראלפמעזקע ןטשרע

 ....ןבעגסמרא זיא־םעדעוו טעוו רע
 עטשרע םנאד החמש ןעגישרעד זיא סורא ראי ייווצ ןיא
 1934 ראי ןיא ,ןוא ״טכאג רעד ןיא טירט״ גנולמאז־רעדיל

 גנולמאז עטייווצ ןייז טקישעגוצ לארשי־ץרא ןייק רימ רע טאה
 ."געט עשיטאאכ" רעדיל

 ןיוש ראנ ׳תוביס יד ןענעז םע סאוו טשינ סימו ךיא
 ןייק ןיא ךיז ךיא באה גירק־רעלטיה םעד ראפ ראי עכעלטע
 החמש טימ ןפארטעגנא טשינ טפירש־טייצ רעדא גנוטייצ םוש
 ןעוו ,םוטנדיי ןשילמפ ןופ םוקמוא ןכאנ טשרע .ןעמאנ סנאד
 ןופ המישר עסיורג־קידארומ יד טכעלטנפעראפ חאוועג זיא׳ס
 ןענופעג ריא ןיא ךיא באה — רעביירש עשידיי ענעמוקעגמוא

 .ןאד החמש ןעמאנ םעד ךמא

 במאד ןרהא

 במאד ןרהא

 * דיל רעבערג

 םירבק עשזבארג

 םירמח עצנאג

 םירגפ עטיוט

 ייווצ ןוא סנייא

 רעבערג עשזבארג

 םירבק םירגפ

 םירמח עצנאג

 ייז ןטראוו

 םירבק םירבק

 םירגפ יד ראפ

 ןטראוו ייז סאוו

 םירמה עצנאג

 ;ייז ןטראוו

 עטלא עגנוי

 ןליוהראפ ךיז ןיא דרע וטזומ

 ןליופעצ זיא שידרע סאוו ץלא

 טשינראג רעד ןוא סעפע רעד טאה סע

 טשינ ראוו ןייק זיא סאוו תמא רעד טאה׳ס

 ןטאש א זיא סאוו ץנאלג רעד טאה׳ס

 ןליופאב זדנוא

 ןבארגאב ריד ןיא לאז ןעמ

 ןעמונעג זיא טאוו ריד ןופ ץלא

 ןעמוקעג זיא'סאוו ריד ןופ ץלא

¥ 

 עטליקעגפא

 ךעלביטש עמערא ןיא

 עטליהעג ךיור

 רעסעלש .יד ןיא ןוא

 ,עטדליגאב דלאג

 ייז ןטראוו

 רעבערג עשזבארג

 םירבק עשזבארג

 עטיוט ןטראוו׳ס

 םירמה עצנאג

 !ייווצ ןוא סנייא

 .א .י ,ריע־ןב ד״א רעזדנוא זדנוא טביירש •םע *
 "גנונעפאה רעזדנוא" לאנרושזדכאומייווצ םעד קידנרעטעלב"
 ,גרעבבסיירו .מ .י ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא ,(גנינעפאה רעזדביא)
 ייס דעלנע ,רעדיל עקינייא ףיוא ןפאדטעגנא ךיא באה ,1926 ראי

 אד סמיובנענעט .ש וצ ןאטדכגבומיטש ןיא ייס קיטאמעט רעד ןיא
 טא ןוא ןפאש שיטעאפ סבמאד ןרהא ןגעוו גנונעכייצאב עטנאמרעד
 "היד םעד םיוא ןטסקראטשמא טקירד םאוו ,רעדיל יד ןופ םעיא זיא

 ."גנומיטש םרעט
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 ב מ א ד ןרהא

 .♦.דרעפ׳ס ןוא ןיא
 (וויטאמ ןבורג ןליוק)

 ,דרע־עמאמ ,דייוועגניא ןייד ןופ ןבמאקאטאק ערעטצניפ יד ןיא

 ...דרעפ׳ס ןוא ךיא — ןפאלקש עקידהענכה ייווצ

 ,טכאנ עדנילב ,עצראווש — ךשוח זדנוא טקיטש

 .םירעדעג ערעטצניפ סדרע ןיא טכאנ עקיבייא

 .םידעוו יד יוו ,דנאנעבלאז רימ ןזיופ ךיז קידנשטילג

 ןוא ךיור — ןפמאל לייא קידנקיטש ,ביוטש ןליוק רימ ןעמעטא
 .ןזאג תומה םס

 }ןפאלקש םירבח עקידהענכה ייווצ

 ותעל תעמ ןופ לטירד א ךיא

 סרעיוב ןוא קעה ,לגענ יד טימ ץארק

 ;דרע־ןטפאז עטרענייטשראפ ענייד

 עצנאג׳ס ןבעל א — רע

 — ,אשמ יד קידהענכה טפעלש

 ...דרעפ׳ס ןוא ךיא

 ,*םיובנענעט יש טסיייסע ןוא רעביירש ןטנאקאב םייב

 ןגערר ןעגגונעכייצראפ עמעראוו עקיזאד יד ןענופעג ךיא באה
 :במאד ןרהא רעטכיד םעד ריעךב רעזדנוא

 סענעשעק ןזיוה ענייז ןיא ןגארטעגמורא ךיז טאה רע"
 ־סיוא ןעוועג ןענעז סאוו ,רעדיל טימ קעפ עצנאג טימ
 יוזא ןענעז ןטפירקסונאמ ענייז .עקראכאמ עלעג טימ טשימעג
 םיוק ייז טאה רע זא ,סענעשעק יד ןיא ןראוועג ןבירעצ קראטש
 .ןייר ןוא קיטכיצ ןעוועג זיא בתכ ןייז םגה ,ןענעייל טנאקעג
 יד ,ןעגנוטייצ עשידיי טימ עקראכאמ יד טלקיוועג טאה רע
 ןוא רעייפ ןופ ץיה רעד ןיא טעשטראקעג ךיז ןבאה תויתוא
 טעראגיצ א טיירדראפ תועט א ךרוד רע טאה לאמלייט ׳ךיור
 ןייז טרעכיירעגסיוא םורא יוזא טאה רע ,רעדיל ענעגייא ןופ
 ןגאלשעג יוו רע טאה סעפע *רעכעלדאנ יד ךרוד עיזעאפ
 טשינ תונמחר ןייק ריא ףיוא טאה רע !עזומ ענעגייא ןייז
 ןוא ךיז ןקינייפ ןופ טאהעג האנה ווו ץעגרע טאה רע ,טאהעג
 קוביד ןשיגארט ןטימ טקיטשעג שממ ךיז טאה רע .טלעוו יד

 רעד" :ךוב ןייז ןוא .82 .ז ,״גרעבמעל ןיא בויא״ רוב ןייז ןופ *
 .65—66 .ז ,ךרעטש ןייד ןייז לאז תמא

 — ןעקנופ ןגיוא ןוא שא עיורג

 .טכיזעג ץראווש ןליוק ןופ עניימ

 .םעניימ ףוג ןקיסייווש ןייז וצ ךיא עילוט

 ןעמאזוצ סייווש טימ רעבייל יד סיוא ןעמעטא סע

 ,טכיל ןענוז ןוא טייקנירג־דלעפ ךאנ טפאשקנעב יד

 ןסעגעגסיוא םיא חמ ןופ טאה ךשח

 .ןבראפ ןוא טכיל ןופ דליב עראלק סאד

 ןעמולב ןוא זארג ןופ חיר םעד רימ ייב זאנ ןייז טכוז סע

 ןעמוטש־קיטייוו םעד קילב ךשח ןטימ פאק רעקידהענכה ןייז

 .סמערא עניימ ןיא רע טעילוט

 .סייווש ןפארט א סנייז טימ סיוא ךיז טשימ רערט א סניימ ןוא

 ןייא סיורא ןבמאקאטאק־רעצרעה ייווצ ןופ ךיז טסייר׳ס ןוא

 —י ץכערק

 ךאלפרעביוא רעטדליגאב ןוז רעד ךאנ טפאשקנעב יד

 ...דרע רעד ןופ

 ...דרעפ סאד ןוא ךיא

 1925 ילוי (עיגלעב) רעיוו ול אל

 במאד ו־והא

 ,םיא וצ ןגיוצעג טאה דימ •רענייב ענייז ויא גנוטכיד ןופ

 .עיזעאפ ןבירשעג טאה רע לייוו

 ענייז ,רעטביד רעלופטנאלאט א ןעוועג זיא במאד .א
 ןענעז םאד .קיטייוו רעקיטש עקיטולב ןעוועג ןענעז רעדיל
 ,םענייא ןופ ןעגנומיטש ערעטצניפ ,רעדיל עקירעיורט ןעוועג

 ־םדרא םיא ןופ טאה םע .הילת רעד וצ דיז טרעטבענרעד סאוו
 ־אילג־ץנירפ עטעדנוווראפ א טרענודעגסיורא ןוא ןבירשעג
 ־ראב יד ןופ טקזוחראפ ןוא טקידיילאב טרעוו םאוו ,רעטאיד
 רעבא ׳רעקיריל א ןעוועג זיא רע •ןענוגנידאב־םנבעל עשיראב
 ־ידיא ןוא רעליטש ,רעסיז ןייק טימ רעקיריל ןייק טשינ טייוו
 ־םילאער ,ןקידנרעק א טימ טרעיינ ,ךארפש רעקידנטעלג־שיל
 טאהעג טאה םאוו ׳שידיי א ןיא ןבירשעג טאה רע .ןושל ןשיט
 ןשידיי רענעפרעווטנא ןיא .לטעטש ןשיליופ ןופ טייקיטפאז יד
 ןטנווא עשירארעטיל יד ףיוא רע טגעלפ ןייאראפ־רוטלוק
 רענייק .םאטאפ ןוא טפאשנדייל טימ רעדיל ענייז ןענעיילראפ
 םענעכארפשעגסיוא ןייז ןענעקיילוצפא טגאוועג טשינ טאה

 .טנאלאט

 ןלעטימ ןופ ,טיובעג קראטש שיזיפ ןעוועג זיא במאד ןרהא
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 רעלטסניק ןוא רעביירש

 ־יורטש טאהעג טאה רע ,רעטצעזעג ןוא רעטכאדאב א ,סקווו

 רע ,טרעביושעצ דליוו ןעוועג דימת ןענעז טאוו ,ראה עדנאלב

 ןוא ןטכע ןייז ןופ קיניזטסווואב־טסבלעז טליפעג ךיז טאה

 יוו ,ןבעל ןיא טרעטיבראפ ןעוועג זיא רע .טנאלאט ןקידנרעק

 ןוא תוקחד ןוא טיונ טרייל טאוו ,טעאפ רעגנוי רעדעי טעמכ

 טאה רע .קידלוש ךט א םיא זיא טייהשטנעמ יד זא ,טניימ

 טעאפ ןשיטור ןרעלופאפ טלאמעד םעד טריטימיא לטיב א

 םוצ ךעלנע־שיזיפ וליפא ןעוועג זיא במאד .ןינעטעי ייגרעט

 ןעוועג םינפ ןייז זיא רעביפ ןופ .םעהאב ןוא רוכיש ןשיטור

 יוו רעדא גנאגרעטנוא־ץז ןקידרעטניוו א ןופ יוו טעדליגאב

 ןיא טבראפעג ןענעז רעמינפ םעמעוו עטיוט ןופ םעימומ יד

 .דלאג

 *גליוק םעד ןיא טנגעגאב במאד ןרהא טימ דיז באה דיא

 דלב יד ןבאה ןיירעט ןיא .שזעיל ייב ,ןיירעס לטעטש־רעבערג

 רעביא ןענאטשעג ןענעז געט יד .ןעילב וצ טאהעג ארומ ןעמ

 סייוו א ןאטעגנא טאה ןעמ זא ,םנקלאוו עיורג יוו ןסאג יד

 .ןראוועג טעשטפאקראפ דלאב םע זיא ,דמעה

 ןופ םעט םעד טכוזראפ טאהעג ןיוש טאה במאד ןרהא

 ןופ ןעיירעסיגדזייא יד ןיא טעברא ךיוא ןוא ןבורגנליוק

 לוטיט םעד ןגארטעג טאה רעדיל ענייז ןופ םנייא ."לירעקאק"

 רעטכיד רעד יוזא יוו טרעדלישעג טאה םע ."דרעפ׳ס ןוא ךיא"

 יוו ןוא םירעדעג סדרע רעד ןיא דרעפ ןטימ ןעמאזוצ טעברא

 ןייז ךעליורטראפ טקעטש דרעפ טרעטאמעגטיוא םאד יוזא

 םעד ןופ םמערא עמיראוו יד ןיא פאק ןדנילב ןוא ןקירעיורט

 .טעאפ ןטקיטייוועצ

 טייצ עצרוק א ןעוועג ךיוא זיא ,ךיא קנעדעג ,במאד ןרהא

 לזמ ןייז ׳קילג ןוא טעברא טכוזעג טראד טאה רע ,זיראפ ןיא

 וצ טשינ טאה רע ןוא טאהעג ביל סקירעביא טשינ םיא טאה

 ןעמוקעגקירוצ ךיג זיא רע .פאק ןרעביא לרוג ןייז טעלגעג ליפ

 טאה רע טאוו ,עיזעאפ טימ לקעפ ןשפיה א טימ ןפרעווטנא ןייק

 ןוא ןטעראגיצ ןיא טלדנאווראפ טעטיזעוורענ ןוא סעכ טימ

 ךיא .ןעעפאק ןיא סעיסוקסיד ןופ ץיה רעד ןיא טרעכיירעגטיוא

 רע טאה רעדיל עקיטלאמעד ענייז ןופ םענייא ןיא זא ,קנעדעג

 רעזיראפ ןפיוא טררא טגארט רע יוו רעפעגמוא טרעדלישעג

 רענייק רעבא .טעברא ףיוא ןפיוקראפ וצ טנעה ענייז קראמ

 ןייז ףיוא ןעגנעה ןביילב טנעה יד ןוא ןפיוק טשינ ייז ליוו

 ווורפ א ןעוועג זיא םאד ,עטקידיילאב ןוא עטמעשראפ ףוג

 היל לאיצאט א ןביירש וצ

 רימ וצ ןעמוקעג לאמ ןטשרע םוצ זיא במאד ןרהא ןעוו

 ןעמונעגטיורא רע טאה ,ןפרעווטנא ןיא ארויב ןיימ ןיא

 ךעלדיימ ןופ םעיפארגאטאפ ןוא ר עדיל טימ לרעטסייט ןייז

 עטשטיינקעצ ץא עטנערבעגפא יד ןופ סנייא .החפשמ ןוא

 עפורג א ןופ ןעוועג זיא ,ןזיוועג רימ טאה רע טאוו רעדליב

 זא קנעדעג ךיא .עשראוו ןיא רעטכיד־רעגנאפנא ,עגניי

 ,(קסוטלופ ןופ) ןאד החמש :ןעוועג ןענעז עפורג רעד ןיא

 ןטימ ןיא ןענאטשעג ,רעראד א ,רעכיוה א ,ןייטשנבור ףסוי

 ,ראה עגנאל טימ ןאמרעגנוי א רענייא דיוא ןוא עפורג רעד ןופ

 .ןאמטארג השמ ןטייהעג טאה טאוו

 ןיא זיולב .קטוטלופ לטעטש ןופ טמאטשעג טאה במאד

 ןיא ןבעל ןשידיי םענופ טלייצרעד רע טאה ןטנעמאמ ענעטלעז

 טאוו ,ןטפאשדנאל עשיטאטשרעטניה עקיטראד יד ןופ ;לטעטש

 ךיוא טאה רע .רוטאנ רעשיוואלס־שיפיט רעד טימ ןקעמש

 ־כרודא ןשיראטטיה םנאעלאפאנ ןגנמו רעטרעוו ןלאפ טזאלעג

 געוו ןפיוא יימרא רעזעידנארג ןייז טימ קסוטלופ ךרוד שראמ

 .גנוטכינראפ ןייז וצ ,דנאלסור ןייק

 טייקמערא ןייז טימ טרעטאמעג קידארומ ךיז טאה במאד

 ןיא ןבעל ןופ ןעגנוגנידאב ערעטיב יד ןיא טייקמאזנייא ןוא

 ןטילעג טאהעג ךיוא ןיו ש טאה רע .ןעלטימ םוש ןא ,דנאלסיוא

 .טולב טימ ןגיפשעג ץא טכיזדניווש ףיוא

 רעגנוה ץפ ,שינרעטאמ ןוא ימ ץפ ןראי עכעלטע דאנ

 .ןליופ ןייק ןראפעגקירוצ גאט א ןיא רע זיא ,טייקמאזנייא ןוא

 הנותח טאה רע זא ׳טרעהעג ךיא באה רעטעפש ןראי טימ

 ראפ ןטייקירעווש ענייז טימ ןליופ ןיא ךיוא ןבעל םאד .טאהעג

 ־רעדאב יד ראפ ןגדאז קידנחמ ךיז ,ץנעטטיזקע ץא הסנרפ

 ןשיטעאפ ןייז ןטעגעגפיוא טאה ,החפשמ רעטיורג א ןופ ןשינעפ

 רעמ ןליופ ןיא ךיז רע טאה ,סייוו ךיא לפיוו ףיוא .טנאלאט

 .טקורדעג טשינ לאמנייק

 ,עשראוו ןופ ,1937 רעבאטקא ןט16 ןופ ווירב א ןיא

 ןסורג ריד ראפ באה ךיא :ןיזוק א רעניימ רימ וצ טביירש

 זיא רעכלעוו ׳רעקסוטלופ א ,במאד ההא ןטיוועג א ןופ

 ,ךיד ןעק רע .ךיירקנארפ ןוא עיגלעב ןיא טייצ א ןעוועג

 ־טייצ ןיא רעדיל עכעלטע טכעלטנפעראפ לאמ א טאה רע

 םעטאלז 25 ראפ יירעבראג א ןיא טגייה טעברא רע .ןטפירש

 ,בירו קנארק א טאה רע .(רעלאט בלאה א ןוא ריפ) ךאוו א

 ־עצ ץא טרעטצניפראפ זיא ןוא דניק א םיא זיא ןבראטשעג

 םיוק טנעייל ראנ ,רעדיל ןייק ןעניז ןיא טשינ טאה רע .ןבארב

 ...גנוטייצ א ךאוו ןיא לאמ ןייא

 ־םיוא ןבאה םירוסי ץא ןטייקירעווש ענייז טימ ןבעל סאד

 .טנאלאט ןייז ןטעגעג

 בירו קנארק ןייז טימ ןעמאזוצ יאדווא טאה במאד .א

 ןבאה טאוו ,ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ לרוג ןשיגארט םעד טלייטעג

 ףיוא רבק םוש ןייק ןייטש ןזאלעג טשינ וניבר השמ יוו יוזא

 .דרע רעד

339 



 קישטמארבא עשוהי

 זיולב .רופש ןייק ןבילבעג טשינ זיא רעדיל סבמאד ןופ

 ,ןזרעפ עטסעפ עכעלטע ןייטש ןבילבעג ןענעז ןורכז ןיימ ןיא

 :טנאלאט ןקיטפערק ןייז ףיוא תודע ןגאז םאוו

 ,ןבארגעג בורגנליוק ןיא קעה־לגענ טיזנ באה ךיא ןעמ"

 :רדנ רעביא ןעגנוזעג רעצעמע טאה

 ,ןבארגאב בורגנליוק ןיא אד וטסעוו םולח ןייד —

 ר ריד ראפ סיוא רבק א ,וטסבארג רבק א

 רעד טאה דרע רעשיגלעב רעד ןיא טשינ ,טגאזעג יוו

 ןיא טרעיינ — רבק א ןבארגעגסיוא ךיז קסוטלופ ןופ טעאפ

 ".ןדיי עשיליופ ןאילימ יירד טימ ןעמאזוצ ,םיור ןראג םטאג

 א יוו ןעניד במאד .א ןגעוו רעטרעוו עקיזאד יד ןלאז

 ."למי׳ד ןיא טייטש סאוו הבצמ ןייז ףיוא המשנ־רנ א

 קישטונארבא .י :טקישעגוצ

 םימואת דוד
 (דיסח רעד>

 ־ידיסח רעבושזז א ייב ,קסוטלופ ןיא 1892 ,בא ב״י .בעג

 ־תיב ןוא "רדה" ןיא טנרעלעג ראי 13 זיב .החפשמ רעש

 ־אב דיז ,גנודליב רעכעלטלעוו וצ רעבירא דאנרעד .שרדמה

 ןראפעגרעבירא ,רוטארעטיל רעשיעפארייא רעד טימ טנעק

 קידנריטויבעד ,ןביירש ןעמונעג ךיוא ןיילא ןוא עשראוו ןייק

 ,עשראוו ׳טלעוו רעטאעט רעד ןיא (סעווטארט) דליב א טימ

 עשידאירעפ ענעדישראפ ןיא טקורדעג טלאמעד טניז .1908

 רעטעבראטימ רעקידנעטש ןעוועג .1922—39 ןופ סעבאגסיוא

 ־רעד טכעלטנפעראפ טאה רע ווו ,"טנייה" רעוועשראוו ןופ

 ןיא ,"ןגעוו עדמערפ ףיוא" ןוא "ףיוה סגיבר ןיא,, :ןעגנולייצ

 עניילק יד ןיא םוטנדיי ןשיליופ ןופ ןפיט טרעדליש רע עכלעוו

 עמעאפ א ׳"יבר רעשיליופ רעד" :םראפכוב ץא .ךעלטעטש

 .ךעלמיה עליטש רעטנוא" ;׳ז 66 ,1921 ,עשראוו ׳עזארפ ןיא

 .ד 127 ,1921 ,עשראוו ,ןעגנולייצרעד

 ןליופ ןיא עזארפ רעד ןופ עיגאלאטנא" :ךוב םעד ןיא

 ־רעד א ענייז דיז טניפעג — ״תומחלמ־טלעוו עדייב ןשיווצ

 גאלראפ ,"יבר רעשיליופ רעד" דוב ןופ) "יבר רעד" :גנולייצ

 ,אטעג רעוועשראוו ןיא ןעמוקעגמוא .(1921 ,עשראוו ,םערגארפ

 •ד״יה .1943 ןופ עיצקא־ראונאי רעד תעב

 קישטמארבא עשוהי

 יקסוואלאטאפ חנ
 טאטש ןיא םיא טאה׳מ יוו רעדא ,יקסוואלאטאפ חנ

 ךיז ןוא קסלעשאנ ןופ טמאטשעג טאה ,ןחדב חנ :ןפורעג

 טמיראב ךיז טאה רע ווו ,קסוטלופ ןיא טצעזאב ךאנרעד

 ןעוועג זיא רע .תונחדב ןכעלנייוועג טשינ ןייז טימ טכאמעג

 ךאש השמ לאפר

 ןעמארג ענייז .הגרדמ רעכיוה ראג א ןופ ןחדב־רעלטסניק א

 חנ .םלוע םעד ןסיירטימ ןגעלפ "דעלקיטש" עשינחדב ןוא

 א ןעוועג זיא החמש רעדא הנותח רעשידיי א ףיוא ןחדב

 ־ארפמיא עשינחדב ענייז רע טאה טפעשעג .שינעעשעג םיורג

 ןייז ,םטיר ץיז .לאווק ןבייר םענעגייא ןייז ןופ םעיצאזיוו

 ,ראמוה ןשידיי טימ לופ ןעוועג זיא הרמימ עשינחדב עדעי

 ןייז ןיא לעניגרא ןעוועג זיא רע .עיצידארט ןוא ןח־םקלאפ

 ןייז ףיוא ןעמונאב רע טאה הנותח עדעי .ןפאש ןשינחדב

 ־ןתח יד ץפ "לטניפ" עמאס ןיא קידנפערטניירא ,רעגייטש

 טימ ןגעלפ עבלעוו ,טסעג ענעטעבראפ ןוא םינתוחמ ,הלכ

 ןוא "גאז" ןדעי ןייז וצ ןרעהוצ ךיז תולעפתה רענעדנוצעגנא

 עגנאל־עגנאל ףיוא ןורכז ןיא קידנעמענטימ םע ,שטייטסיוא

 ןופ רעטכיד ןוא רעלטסניק רעטכע ןא ןעוועג זיא רע .ןטייצ

 ־טייוו ןעגנאגעגסיוראפ םיא זיא ןעמאנ ץיז .טראוו ןשינחדב

 .קסוטלופ ןופ ןצענערג יד רעבירא טידו

 טשינ ךס ץיק םיא ןופ ריוא זיא ןתדב־רעלטסניק םלא

 לטאמ ןוז ןייז ,רעגלאפכאנ ןייז — רעטעפש ןענאטשעגפא

 .יקסוואלאטאפ

 ןכעלרעסיוא ןייז טימ טריקאש לסיב א טאה רע שטאכ

 םיא זיא עכלעוו ,"הדובע" עשינחדב ןייז טאה דאד ,ןעזסיוא

 ץא טניישאב םיא ,קידוועליפש ןוא טכייל יוזא ןעמוקעגנא

 ,גנובייהרעד עשירעלטסניק ןוא ןח ליפ יוזא טכארבעג םי׳א

 ...טקעפעד ןשיזיפ ןייז טכאמעג טשינוצ טאה׳ס זא

 ןעהעש עיירפ ענייז ןיא זא ,ןענעכייצאב וצ יאדכ זיא סע

 ןעגעייל רעדניק ןענרעל וצ ףיוא טעמדיוועג ךיז רע טאה

 .ןביירש ןוא

 ןופ ןגעוו יד ףיוא ןעזעג םיא ךיא באה לאמ עטצעל סאד

 רכוא רימ זיא לרוג רעקידרעטייוו ןייז .שוריג רעקסוטלופ

 .טנאקאב

 ךאש השמ לאפר

 עצפישזרקס עקבייל

 םאוו ׳הנותח םוש ןייק — (עצפישזרקס) רעמזעלק עקבייל

 ךיז טאה ,טנגעגמוא ריא רעדא קסוטלופ ןיא ןעמוקעגראפ זיא

 .רעלטםניק־סקלאפ ןסיורג םעד טא ןא ןייגאב טנאקעג טשינ

 .קסנאלפ ןופ טמאטשעג טאה רעמזעלק ןועמש רעטאפ ןייז

 טשינ ראג זיא ,הנותח רעשידיי א ףיוא ןעקבייל ןעמוקאב וצ

 ןבעג ןסיוו וצ טזומעג םיא טאה׳מ .ןכאז עטכייל יד ןופ ןעוועג

 .רעירפ טייצ א טימ

 רענעריושעגוצ א טימ םקווו םעניילק ןופ רע זיא ןעוועג

 *עג ךעלגעט־גאט .שוילעפאק־קינאלעמ א ןגארטעג ןוא דראב
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 רעלטסניק ץא רעביירש

 בוטש רעטנדראעגנייא ןייפ ןייז ןיא ץא שרדמ־תיב ןיא טנוואד

 'ימלת ענייז .קיתמ טנרעלעג ץא לפאק םענעדייז א ןגארטעג

 יוו טליפעג ליז טאה רע .ןטסירק ןעוועג םנטסרעמ ןענעז םיד

 רעדא תונותח עבעלטסירק ףיוא ךרא ךאפ ןייז ןיא "גינעק" א

 אקבייל ןאפ ןעוו ,דובכ א ןעוועג זיא׳ס .רעלעב עשיצירפ~םיורג

 טגעלפ רע .עילעפאק ןייז טימ ןליפש וצ ןעוועג םיכסמ טאה

 •* קיזומ־ץנאט .ךיוא יוו םעיציזאפמאק ענעדישראפ ןפאש ןיילא

 ץפ רעטסיימ א ןליפש ןייז ןיא ןעוועג זיא רעמזעלק עקבייל

 .ןסירעגטימ ןוא טרוכשראפ טאה לדיפ ןייז .דאנעג םטאג

 ייב טנייוועג ,לדיפ יד ,יז טאה קידנסיירצראה ןוא לעלרעמאי

 ןעוועג יז זיא קידנפוליגב ןוא ךעליירפ ראג זיב ןוא הפוח רעד

 עקבייל ךיז טאה ןביוהעג קראטש .לצגעטדוווצמ םעד ייב

 .ט״שעב ןופ ןוגינ סבר םעד טליפשעג טאה רע ןעוו ,טליפעג

 ןיא ןטעבראוצטימ ןגאלשעגראפ ןעקבייל טאה׳מ ןעוו

 :טרעפטנעעג עינאריא טימ רע טאה ,ערעפא רעוועשראוו רעד

 ."טנלאשט ןייק ןסע ןענאק טשינ ךאד לערו ךיא,

 ץנאט עטכייל ןופ ראטיוא רעטמיראב רעד ,ןייטשטארג :בגא *
 .מ ןבירשעג דיוא טאה םיא ןגעוו .קסוטלופ ץפ ךיוא טמאטש קיזומ
 ־רענאלש ענייז .ךליופ ץא רעקיחמ עשידיי" עירעס רעד ןיא סינפיק
 דדמחלמ ןשיווצ רעד ןיא ןעוועג טמיראב ןענעז ןצלאוו ןוא םאגנאט

 .(קישטמארבא .י טיול) טייקשידאלעמ רעייז טימ ,םייצ

 ראי ןיא ןענעז רעטכאט ןוא ץז טימ אטאריס ןושרג ןעוו

 ,קסוטלופ ןוא טרעצנאק א ףיוא ןראוועג טכארבעגפארא 1917

 .טסעג ענייז ןעוועג ייז ןענעז

 ־יזומ רעלענאיסעפארפ א ןעוועג ראנ טשינ זיא עקבייל

 רעסיורג טימ ןעמונעגכרוד — רקיעב — ןעוועג זיא רע ,רעק

 טלאהניא רעד ןעוועג טעמכ זיא סאוו ,ןליפש ןייז וצ עביל

 ןעהעש־טכאנ עטעפש יד ןיא זיב ןגראמירפ ץפ .ןבעל ןייז ןופ

 רעשילאקיזומ ןייז ץפ .ליז ףיוא קידנטעברא ׳ןליפש רע טגעלפ

 עוואבראקט יד ןעקנאשעג ךס א רע טאה טייקמאזקרעמפיוא

 ןעוועג זיא רע .פארט ןייז ייז ףיוא טגיילעג ןוא םינוגינדכקלאפ

 .רעלטסניק־םקלאפ א

 טרעהעג ץא קסוטלופ טכוזאב טאה רע ןעוו ,סינפיק םחנמ

 ןבירשעגנא ןוא תובהלתה א ןיא ןיידא זיא ,ןליפש ןעקבייל

 .םיא ןגעוו לקיטרא ןטרעטסייגאב א "טנייה" רעוועשראוו ןיא

 ־רעקיזומ רעסיורג םלא טמשעג טאה רעכלעוו ,עקבייל

 ־נייוועגמוא ןייז טימ טרעביוצאב גנאל ןראי טאה ,רעלטסניק

 רעסיוא ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי ליפ ליפ ןליפש ןכעל

 .קסוטלופ

 ןאש השמ לאפר
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 ,ןראדיראק יד ןעוועג ןא דימת ןופ ןענעז ןזיירקרמארד

 .רעטערב־עניב עטסכעלרעדגווו יד וצ טריפעג ןבאה עכלעוו

 ־עג לאמ ךס א טאה רעליפשיוש רעקידובכב רעקטנייה רעד

 ־עגפאמוא תליחת ןיא "רעניילק" רעקיטבענ רעד ןייז טנאק

 ךאנ טצבעלעג ביוהנא םייב טאה טאוו ,רעבאהביל רעטצאש

 רעשיראטאמא רעד ףיוא "עלעכלאר" א ראפ־םאוו־יבא ןא

 ־ראק" ןייז לאמ לינט קידנבייהנא ,עניב רעקידלטעטש־ןיילק

 ־טימ םענעראוועג־קנארק־םעצולפ א ןופ ןובשח ןפיוא "ערעי

 וליפא טנאקעג םע טאה ראג טליוו ריא זא רעדא ...רעליפש

 ןעגנולשעג טאה רעכלעוו ,* ״קינוואפאג״ רעקיטכענ רעד ןייז

 ־עה" עשינעצס יד ןופ רעגייטש־רעטאעט גונעת ןדליוו א טימ

 ךיילג ןענעז עכלעוו היז טייטשראפ ,יד ץוח) ןסילוק־רעט

 ןטשטנעבעג־טאג ןכעלנייוועגמוא רעייז טימ ןראוועג הלגתנ

 .(טנאלאט

 םענופ "עביל עמעראוו עטשרע" יד זיא טרעיומעגנייא

 ןסיורג םעד ןופ טנעוו ענעראמראמ יד ןיא ראטאמא "םעניילק"

 .רעטאעט ןטיובעגרעדנאנופ־טיירב

 ןוא םענראפ םעד ףיוא ןלעטשפא אד דיז יאדב עקאט זיא

 זיירקדבארד ןשיטאטש םעניימעגלא םעד ןופ ןטייקיטעט יד

 האי דס א "טעבראעג" טאה רעכלעוו ׳(רעטאעט־ןראטאמא)

 ־ראפ־רשכ ןייז ןעמוקאב ץא לטעטש רעדא טאטש ןייז ןיא

 טאטש רעדעי ןיא טעמב — ךיוא ןענעז ןעוועג .םש ןטוג ןטניד

 א ץפ ,ןגאז וצ יוזא ,ךעלזיירק ןוא ןזיירק־מארד־ייב ליפ —

 רעדא ןרעצרוק א טבעלעג ןבאה םאוו ,םענראפ ןרענעלק ץנאג

 םע רעבלעוו רעדא ייטראפ א ןופ תוכז ןיא ןבעל ןרעגנעל א

 .עיצוטיטסניא זיא

 ד״א םעד ןופ רעבא טייקרעדנוזאב ץא תובישח: סאד

 טשינ ןענאטשאב זיא טעטש עקיזאד יד ןיא רעטאעט־ןראטאמא

 עטריטנאלאט ךס א ןסעזאב טאה רע םאוו ,םעד ןיא זיולב ראנ

 םע יוו ,רעטעפש טייצ א טימ טאה ןוא ןשטנעמ־ענעצס

 א ןא גנולעטשראפ־רעטאעט א וצ דיז קידבעמוקאבניירא *
 ..."טעליב"
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 וז>>רק־מארד
 (רעטאעט־ץואטאמא)

 םאוו ,עכלעזא וליפא ךיז ןופ ןבעגעגסיורא ,טנאקאב זיא

 — ,גלאפרעד ןסיורג ראג א טימ ןוא — ןטסאמראפ דיז ןבאה

 יד טימ טלעוו רעטיירב רעד ןיא רעטאעט־םיורג ןליפש וצ

 רעביירש־עסעיפ ,ןרעסישזער ןראוועג ׳ןטסיטרא עטסלופמור

 עקיזאד יד םאוו ,ןעוועג זיא ןופרעד עטסבושח סאד — וו״אא

 ־עג קידנעטש ךיז ןבאה (רעטאעט־ןראטאמא) ןזיירק־מארד

 ~ראפ עלארטאעט ערעייז ןופ טכיל ןלערוטלוק םעד וצ ןגיוצ

 זיא׳מ .תומילש רעשינעצס וצ טבערטשעג ץא ןעגנולעטש

 רועיש א ןא טימ ןוא אמיחרו אליחדב עסעיפ א וצ ןעגנאגעגוצ

 א טימ > גנולעטשראפ רערעסעב א וצ ןליוו ןוא טפאשביל

 רעד ףיוא ןפראוועג ךיז ןעמ טאה תובהלתה רעקידתומימת

 ־סיורא הנווכ רעד טימ יוו ,עידעמאק רעדא עמארד רערעסעב

 ־עג םעד — ךעלגעמ טייוו יוו — ןליפשוצסיורא ןוא ןגאזוצ

 יוו ייברעד קיטייצביילג קידנליפ דיז ,ןיימ םרבחמ םענעביוה

 ־ךיוה ןקיזאד םעד ןופ רעביירש םעד וצ ףתוש רעקידובכב א

 ־אמא) זיירק־מארד רעקיזאד רעד .קיטש־רעטאעט ןלערוטלוק

 ־עגנא ץא בושח קראטש ןעוועג רעבירעד זיא (רעטאעט־ןראט

 ־ראפ ןטלעז טשינ טאה רעכלעוו ,להק ןשיטאטש םייב ןעמונ

 ךלעיציפא" םעד ןופ ףוראב ןוא ץנאלג םעד ןופ דס א ןטערט

 .רעטאעט ןקידתומילש

 עשידיי יד טאהעג ןבאה תובישח עקידנטיידא־ ראג א

 ־רוטלוק" עשהלכשה ענעי ןיא ןימ םעד ןופ ןזיירק־ייארד

 *עג" ןבאה ןעייר ערעייז ןיא םאוו ,ןטייצ "עקידנצארפשפיוא

 עשידיסח עמורפ ןופ רעטכעט ןוא ןיז קינייוו טשינ "טעברא

 "הער־תוברת" :ןסייהעג ייז ייב טאה רעטאעט סאוו) ןעמייה

 ־לאפראפ ינימ לכ ייברעד קידנעייטשסיוא ׳("דמש" :רעדא

 טרעגנוהעגסיוא קידנעייז ןוא תופידר עקיבוטש ןוא ןעגנוג

 ןבאה — םעטא ןטיירב א דאנ ץא רוטלוק רעכעלטלעוו דאנ

 ףיוא ךיוא ךערב" ןכעלרע ןשידיסח רעייז ץפ טכארבעגפיורא

 ךאנרעד זיא םאוו ,עניב רעלעיצניווארפ רעד ןופ רעטערב יד

 ךיוא רשפא ןוא ללכב רעטאעט ןשידיי םוצ ןעגנאגעגרעביא

 .עניב רעכעלטלעוו רעד ףיוא ןעוועג םוקמ־הנוק דיז



 ןזיירק־זנארד

 "קיטכיר" יז ןוא עסעיפ עטנעאב־ןצראה־םוצ א ןלייווסיוא

 יד ןיא ילפ א ,השודקבש רבד א ןעוועג זיא ןליפשסיוא

 •"ןכייה עלארטאעט

 ןבאה "רעבאהביל" עטריטנאלאט יד ןופ ליפ זא ,זיא תמא

 טשינ ןוא ןוצר ןלארטאעט רעייז ןייז דישממ טנאקעג טשינ

 יד בילוצ יצ ,"רעטייוו" ןשיגעצס רעייז וצ ןעוועג הכוז

 זיא׳ס ןעוו ,ךאנרעד ןעוועג זיא םע רעדא ׳תוביס עקיטלאמעד

 רעד :טלעוו רעד ףיוא קילגמוא עסיורג סאד ןעמוקעגנא

 סעדעי ןופ םלוע־לת א טכאמעג טאה םאוו ,ןברוח־רעלטיה

 סאד ריוא לצראוו ןטימ קידנסיירסיוא ,ראנדוו ןבעל שידיי

 .רעטאעט עשידיי

 ערעווש לפיוו ,ןעז וצ זיא םענעבירשאב־רעטייוו םעד ןופ

 סאוו ,זיירקדנארד א רעביא ןעגנאגעג רעבירא זיא םע םילוגלג

 ץראה לפיוו ;ךיוה רעקירעהעג א ףיוא ןייטש טלאוועג טאה

 ־ראפ "רעטוג" א ראפ ןבעגעגקעווא רע טאה שפנ־תריסמ ןוא

 .גנולעטש

 רעייז ןופ ןראי עלא יד ןיא ןבאה ןזיירקדנארד עקיזאד יד

 טימ ןטימעגסיוא ץא רעטאעט ןליפש וצ טימאב ךיז ץנעטסיזקע

 ."רעטאילרט" ...םעד תוחוכ עלא

 גונעג םעד ףיוא ןגאז ןלעוו ןעלטיפאק עקידרעטייוו יד

 .תודע

 (ןיע־דוי)

 ןאמלוב והילא

 ־זיירק ןשיטאמארד" ןשידיי ןגעוו

 ־טלעוו עטשרע יד טקידנעראפ ךיז טאה םע רעדייא דאנ

 ־עגנא ןליופ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןבאה המחלמ

 עיינ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןשיווצ ןזאלב וצ ןביוה

 ךיוא ןענעז ןעייטראפ עשיטילאפ יד טימ ןעמאזוצ .ןטניוו

 ןוא ןענייאראפ ןוא סעיצאזינאגרא־רוטלוק עשידיי ןענאטשטנא

 .םעיצקעס עשיטאמארד יד טריזינאגרא ךיז ןבאה ייז ןבעל

 ־םיחא טבערטשעג טאה טנגוי עשידיי עשיטסאיזוטנע יד

 שרדמהדויב ןופ ׳בוטש־ןרעטלע ןופ תומא ׳ד יד ןופ ךיז ןסיירוצ

 ־םאמטא רעכעלטלעוו רעיינ א ןיא ךיז ןבעלפיוא ןוא זיולק ןוא

 ־כעלגעמ יד — טראוו עשירעלטסניק םאד ,רעטאעט רעד .רעפ

 ־עגכרודא םאד ןרעפרעקראפ ןוא ןבעלקריווראפ וצ טייק

 ־עג טאה ׳ערעדנא ןקריוואב ןוא עטכארטעגכרוד ןוא עטנעייל

 .טרעביוצעג ץא טקאל

 רעשידיי רעטקאפמאק א ןופ טאטש א ,קסוטלופ ןיא ךיוא

 עשיטאמארד" עשידיי א ןענאטשטנא זיא — גנורעקלעפאב

 ,טנגוי־לוש עשיטסיגויצ עפורג א ךרוד טריזינאגרא ,"עיצקעס

 ־אמארד ןשידיי םעניימעגלא ןא וצ ןסקאוועגסיוא זיא עכלעוו

 עלא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז םע ןכלעוו ןיא ,זיירק ןשיט

 ןטסיגויצ ,קסוטלופ ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש

 יד ,עטרילימיסא בלאה ןוא עמורפ־בלאה ׳םיסרוקיפא ןוא

 ־טימ ענייז לייוו ץא .רעיראטעלארפ ןוא טנגוי "ענעדלאג" ג״א

 טימ רע טאה ןזיירק עשידיי עלא ןופ ןעמוקעג ןענעז רעדילג

 ןוא ןענייאראפ עלערוטלוק עשידיי עלא טנידעג תוסנכה ענייז

 עשידיי" יד :לשמל יוו ,קסוטלופ ןופ םעיצאזינאגרא־ספליה

 ־טנווא .זעג" ,ץרפ .ל .י ןופ .נ.א קעטאילביב יד ,"עיזאנמיג

 .א״א ןייאראפ־רעקרעוודנאה" ,"רעטעברא .דיי ראפ ןסרוק

 ןטערטעגפיוא טייצ־וצ־טייצ ןופ ןענעז סע םאוו םעד ץארט

 רעניימעגלא רעד זיא — ןזיירק־מארד עשיייטראפ ערענעלק

 ןיא "רעבעג־ןאט" רעקיצנייא רעד ןעוועג זיירק־.מארד .דיי

 ־עטשראפ־רעטאעט עשירעלטסניק עטסנרע קידנריפסיוא ,טאטש

 ,ראוטרעפער א ראפ שינעדנעטשראפ יד טאהעג טאה רע .ןעגנול

 'עג ןוא "םעמארדאלעמךרערט" עקיליב ןוא דנוש ןופ יירפ

 ייס ,רענאשז ןשירעלטסניק־שירארעטיל ןופ ןסעיפ טליפש

 ־ןאד יד ןגעקטנא .עטצעזעגרעביא ייס ןוא עשידיי־לעניגירא

 עמש" ,"ירדנ לכ" ,"עקניפ עקניכ" :םרעגאלש ערעלופאפ

 ןסעיפ עכלעזא ןראוועג טלעטשעג ןענעז עכעלבע ץא "לארשי

 .ש ןופ "המקנ ןופ טאג" ןוא "בנג עקטאמ" ,"םישרוי יד" :יוו

 .ןייבשריה .פ ןופ "הלבנ יד" ןוא "רעדלעפ־ענירג" ,שא

 רעד" .יקסניפ .ד ןופ "רעטומ יד" ץא "דימש רעד לקנאי"

 .רעטייוו .א ןופ "רעמוטש רעד" ,ןירבאק .ל ןופ "גנוי ספראד

 .ןענידראג ןופ .דנא ןוא "המותי יד עסאח" ,"תרפא עלערימ"

 ־גירטס ןופ רעטאפ רעד" .רעגניטע ר״ד ןופ "עלעקרעס"
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 ןאמלובוהילא

 ־ערדנא ןופ "ענעגנאהעג ןביז" "אנעלדאמ ןוא ןאשז" .גרעב

 לאגאג ןופ "ראזיווער רעד" .רעלאמ ןופ "רעגראק רעד" .וועי

 ןיא ןטערטעגפיוא ןענעז טייצ וצ טייצ ןופ שטאכ .ךאנ ןוא

 עשידיי יד טאה םעפורט־רעטאעט עלעגאיסעפארפ עטוג טאטש

 ־ראפ ערעזדנוא זייוו־ןסאמ טכוזאב קסוטלופ ןופ גנורעקלעפאב

 םעד ןיא ןעמוקעגראפ ללכ ךרדב ןענעז עכלעוו ,ןעגנולעטש

 עמעראוו א טליפעג ךיז טאה םע .רעטאעט ןשיטאטש ןסיורג

 ןשיטאמארד םוצ עיטאפמיס א ,רעכוזאב יד דצמ גנויצאב

 .תוחוכ עשיטאטש עבעגייא יד וצ ,זיירק

 ןעגנורעטש טימ לופ ןוא טכעלטראווטנאראפ ןוא דעווש

 ןתעשב זיירק םענופ רעדילגטימ יד ןופ טעברא יד ןעוועג זיא

 .עסעיפ א ןריפפדא ןוא ןלעטשבייא ,ןטיירגוצ

 יד ןפאכניירא ןגעלפ שטעפ וליפא ןוא ןעיירעלדיז לפיוו

 רעדא עשידיסח ןופ טמאטשעג טאהעג ןבאה עכלעוו ,םירבח

 "םוחיי" םעד "ןעמעשראפ" רעייז ראפ ןעמייה עשיתבה־לעב

 דצמ רעטאעט ןליפש ןגעק ףמאק רעד ."רעטאעט" ןליפש ןוא

 ענעגייא יד ייב טלעטשעגפא טשינ דיז טאה שדוק־ילכ יד

 דמארד םעד ןגעק ןראוועג טריפעג רקיע־רעד זיא דאנ ,רעדניק

 .ללכב זיירק

 רעטאעט ןשידיי םוצ טכאמ רעשיליופ רעד ןופ גנויצאב יד

 ןעוו ,(1918 ןיא) גנויירפאב רעד דאנ האי עטשרע יד ןיא זיא

 ,עטקעראק א ןעוועג ,ןטניוו עלארעביל ןזאלבעג ךאנ ןבאה םע

 רעטידוצ רעד ןופ ביוהנא ןזיב ןא ןטייצ סיקסבארג ןופ רעבא

 ־יטנא רעד ןוא קיטילאפ־עיצאנימירקסיד יד טאה המחלמ־טלעוו

 ןופ גנולקיווטנא יד טרעטשעג טכאמ רעד ןופ םזיטימעס

 .רוטלוק־היי רעצגאג רעד טימ ךיילגאב ,רעטאעט ןשידיי

 וצ ןעמוקעגבא זיא ןטסכיילמא זא ךעלדנעטשראפ־טסבלעז

 ־עלק יד ןיא םעיצאזינאגרא ץא ןזיירק עלערוטלוק יד העטש

 טאה עטסאראטס ןקיטרא ןופ רעטמאאב רעד ווו ,רעטרע ערעג

 םאוו עסעיפ א ןופ וליפא גבולעטשראפ א העווראפ טנעקעג

 ־םינימ־ןרעניא ןכרוד האוועג טביולרעד ןוא טרירוזנעצ זיא

 ־.מארד" רעשיליופ רעד טאה טייצ רעבלעז ר עד ןיא ,םויחעט

 ןייז וצ עניב־רעטאעט עשיטאטש יד קידנעטש טאהעג "זיירק

 ראנ טאהעג יז דימ ןבאה ןבארפ ףיוא וליפא .עיציזאפסיד
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 וזיירקדמארד

 ןוא ןתונלדתש ךאנ םאד ךיוא תא ׳עבארפ־לארענעג רעד וצ

 רעד זא ןסאלשעגסיוא ןעוועג טעמכ זיא םע .ןצנעוורעטניא

 רעד ןגעקאד .סטכאנרצ־תבש ןליפש לאז זיירק־מארד־.דיי

 *עג ןעגנולעטשראפ עלא ענייז טאה "זיירקדמארד" רעשיליופ

 זא ךיז טייטשראפ .קיטנוז ךיוא ןוא םטכאנ־וצ־תבש טליפש

 .הסנכה־טלעג רעד ףיוא קראטש ראג ןפורעגפא ךיז טאה סאד

 ןרעוו טהמעג טאה עסעיפ א זא טריסאפ טאה לאמנייא טשינ

 ןעוועג זיא טע שטאכ ׳ראוטרעפער ןופ ןעמונעגרעטנורא

 .טעברא רערעווש ןופ ןכאוו ריא ןיא טגיילעגניירא

 קינייוו טשינ זיירק־.מארד ןיא ןעוועג ךיוא ןענעז םע

 ןעמוקעגראפ טשיב ןענעז ןבארפ יד .ןטייקירעווש עכעלרעניא

 לייט א .רעדילגטימ יד ייב טייצ ןופ לגנאמ ןבילוצ רעלוגער

 ׳ןלאר "עגייש" ןוא "עסיורג" ךאב טגאיעג ךיז ןבאה םירבח

 ןענרעלסיוא טשינ ךיז ןוא ןקיסעלכאנראפ ןגעלפ ךס א ןוא

 לגנאמ א ןעוועג זיא םע .קינייוונסיוא ףיוא טסיקעט םעד

 ןטילעג קינייוו טשינ רימ ןבאה ךיוא .וו.א.א ןעמויטסאק ןיא

 ,ה״ע ׳רענטוק רעסישזער רעזדנוא לייוו ,םירג ןינע םעד ןופ

 ןופ רענייק ןוא םיא וצ ראנ טרעהעג סאד זא ,ןטלאהעג טאה

 *וביוא עלא יד .ןרימירג וצ ךיז ןיילא טסווועג טשינ טאה זדגוא

 ■עג ליפ ןבאה ןטייקירעווש ערעדנא ךאנ ןוא עטנאמרעד

 ןופ ןוא ללכב זיירקדמארד םענופ גנולקיווטנא יד טעוועמאה

 ןופ ןעמוקאב רימ ןבאה ןגעקאד .רעדנוזאב זדנוא ןופ ןדעי

 ךשמ ןיא ןטייקכעלנעזרעפ ןוא סעיצוטיטסניא ענעדישראפ

 ־עג זדנוא טאה עכלעוו ,ףליה עשילאראמ ליפ ןראי עלא ןופ

 ־גיאראפ יד ייר רעטשרע רעד ןיא ׳טקראטשעג ןוא טקיטומ

 ־יטסניא־רוטלוק עשידיי עוויסערגארפ עלא ןופ גנוריסערעט

 רעד ןופ ראטקעריד ןקידטלאמעד ןופ ;קסוטלופ ןופ סעיצוט

 'ישזער םעד ןופ ;ןאמפיל רעה עיזאנמיג־רעשידיי רעקסוטלופ

 דקעגמוא ןופ ;יקסראקיש .ה זיירקדמארד ןשיליופ ןופ רעס

 ןופ ראסישזער תא רעריפנא־אטעג רעוועשראוו םענעמ

 !ל״ז עדייוו השמ רבח ןליופ ןיא ןזיירקדמארד עשידיי ליפ

 ־ליז ףסוי ,ןארפאס המלש :ןראילפוס עטנכייצעגסיוא יד ןופ

 םעד ןופ !(טעאפ רעגנוי רעד) במאד ןורהא ןוא ןייטשרעב

 עלעיצעפס א .ערעדנא ןוא תורוש עקיזאד יד ןופ רעביירש

 רעבא םעניילק ם עד. ןיא טאהעג רימ ןבאה ףליה עמאזקריוו

 טאה רעכלעוו ,רעטסעקרא ןשידיי רעקסוטלופ ןלופטנאלאט

 ןענאטשאב זיא ןוא טעברא רעזדנוא ןיא טיילגאב טפא זדנוא

 ,ןאמרוג ,דירפ ,אקסאלוו ןעניזוק ,עצפישזקס גפאפ רעד ןופ

 עלענאיסעפארפ ךיוא זא ןענאמרעד וצ אד יאדכ .ערעדנא ןוא

 ־גייא ךיוא .ףליה וצ ןעמוקעג זדנוא ןענעז ןטסיטרא עשידיי

 טייצ וצ טייצ תפ ןבאה "זיירקדפארד" תפ• רעדילגטימ ענלעצ

 ־טנגוי ענעדישראפ ןופ רעדילגטימ טימ ןריפפיוא ןפלאהעג

 .ךשטעקס" ןוא "סרעטקאנייא" םעיצאזינאגרא

 תפ לעטשנעמאזוצ רעד ןעוועג זיא קיטראגדישראפ יוו

 .זיירקדמארד ןשידיי רעקסוטלופ םעד

 ־ילגטימ יד תפ ןעמענ עלא ןעקנעדעג וצ דעווש זיא׳ס

 אד ןלעוו עכלעוו ,יד ןייז לחומ רעבירעד זדנוא ןלאז .רעד

 :ןעוועג ןענעז םירבח יד ןופ לייט א .ןרעוו טנאמרעד טשינ

 .מ ןוא עשטיא ,לידיירפ ,רענטוק םהרבא — רעסישזער רעד

 *שיגארט רעד ,עדלאפ השמ ,עקסאיל עשאש ןוא עטנעי .סאלק

 ־םעווש יד ,קעבמאשזראי ,ןאמצאר ימענ ׳ןיבור רענעמוקעגמוא

 ,ןאמלוב־שטיוואמישאט עקטיא ,שחאצלעמ רעדורב ןוא רעט

 דוד ,ןאמלוב .א ,טסעוו עשאב ,ןארגאניוו רעטסעווש יד

 ־טיצ המלש ,קישזוג םהרבא ,שטיוואלפאק לשנא ,סעקעראב

 ןוא גרעבנייטש והיתתמ ,ץכ םולש ,ןאמצלאה רסיא ,שזראניר

 .ערעדנא ליפ ליפ

 ןייז תפ ןראי עלא ןיא "זיירקדמארד" ןופ םירבח יד ייס

 שילאראמ םיא ןבאה עכלעוו עלא יד ייס ןוא ץנעטסיזקע

 םעד ןגיוא ענייז ראפ קידנעטש טאהעג ןבאה ,ןטלאהעגרעטנוא

 יד קורדסיוא םוצ ןעמוק ןלאז רעטאעט ןשידיי ןיא זא ליצ

 ־גובערטש יד ןוא ןבעל ןשידיי ןכעלגעט־גאט תפ ןעמעלבארפ

 .טלעוו רערעסעב א וצ ןסאמ עשידיי יד ןופ ןעג

 עלא ןעמוקוצייב חוכ ןוא טומ ןבעגעג זדנוא טאה סאד

 ־יגארט רעד זיב טעברא רעזדנוא ןצעזראפ ןוא ןטייקירעווש

 ןזיב ,המחלמ טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא םענופ עטאד רעש

 .קסוטלופ ןשידיי תפ ןברוח
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 ןאמלוב והילא ןוא אדיא

 ןזאירוק ןוא ןדאז>פע

 ךיז טאה םע עכלעוו ןיא ,ןגייווצ רוטלוק יד תפ רענייא

 ,קסוטלופ ןיא טנגוי עוויסערגארפ עשידיי יד טבעלעגסיוא

 רעד טימ ךיז ןענעקאב וצ ןוא גנודליבסיוא וצ קידנבערטש

 ־טסניק עשידיי סאד ןטיירפשראפ וצ ,רוטארעטיל רעשידיי

 זיא ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןשדוצ טראוו עשירעל

 ןעגנולעטשראפ יד ןריפפיוא ןטימ •עניב עשידיי יד ןעוועג

 עשירארעטיל עשידיי יד טימ טנעקאב טנגוי יד ךיז טאה

 קלאפ רעייז ןופ רוטלוק רעד טימ ךיז ןטפאהאב ,ןעגנופאש

 .עיצאלימיסא ןופ ךיז טרעטייוורעד ןוא

 דיוא ןבאה זיירק ןשיטאמארד םענופ רעדילגטימ יד

 עיצקאפסיטאס ןוא סונעג ןקיטסייג ןכעלנעזרעפ א טאהעג

 ןעגנולעטשראפ יד ןופ ןטפנוקנייא יד זא טרפב ׳ןליפש רעייז ןופ

 .ןקעווצ עכעלטפאשלעזעג ןראוועג טעמדיוועג ןענעז

 םענופ טייקיטעט יד זא ,ןעניימ וצ ןעוועג טלאוו תועט א

 ןבאה האנה ןופ ראב ןענאטשאב זיא זיירק ןשיטאמארד ןשידיי

 רעצ קינייוו טשינ .רעטאעט שידיי ןליפש ןופ ןגינעגראפ ןוא

 רימ ןליוו .גנוריפפיוא עיינ עדעי טיילגאב טאה גאטייוו ןוא

 רעצ םעד ןגעוו ,םנטאש ןוא ןטכיל יד ןגעוו ןלייצרעד עקאט

 ןשיטאמארד ןשידיי םענופ טייקיטעט רעד ןיא דיירפ ןוא

 .קסוטלופ ןיא ןייאראפ

 ןטסאמראפ זיירק רעד ךיז טאה האי רעקיצנאווצ יד ןיא

 עמארד עטמיראב יד ןריפוצפיוא — טירש ןטגאוועג א ףיוא

 טאה םע םאוו גלאפרעד ןכאנ /׳המקנ תפ טאג" םשא םולש ןופ

 יד .עפורט רענליוו יד עסעיפ רעקיזאד רעד טימ טאהעג

 האוועג טלייטעגוצ זיא שטיוואשפאש לקנאי ןופ לאר־טפיוה

 ׳ןעניבור ,זיירק ןשיטאמארד םענופ דילגטימ ןלופטנעלאט םעד

 רעשידיי רעד ןופ רענעק רעטוג א ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו

 ןעוועג ןענעז גנוריפפיוא רעד וצ ןעגנוטיירגוצ יד .רוטארעטיל

 זיא גנולעטשראפ יד .תוירחא םיורג טימ ,עטסנרע ראג זיב

 ןענעז ןסאג יד ןיא ,טכאנרצ־תבש א ףיוא ןראוועג טמיטשאב

 לענש ןענעז ןטעליב יד ןוא ןטאקאלפ ןראוועג טבעלקעגסיוא

 ־עטשראפ רעד ראפ געט ייווצ רעבא .טפיוקראפסיוא ןראוועג

 ןעמוקעגמוא שיגארט ןיבור זיא ,גאטימ ראפ גאטיירפ ,גנול

 .םגרעבנעזאר יד תפ לימ רעד ןיא טעברא רעד ייב

 ־רעד א טבאמעג טאה לאפ רעשיגארט דעקיזאד רעד

 ללכב גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ףיוא קורדנייא ןקידנרעטיש

 .טרפב זיירק ןשיטאמארד םעד ןופ רעדילגטימ יד ףיוא ןוא

 רבח םענעבראטשראפ גנוי דזא םעד ףיוא גאטייוו םעד רעסיוא

 ־עטשראפ רעד וצ ןעגנוטיירגוצ עלא טשינוצ ןראוועג ןענעז

 .ןפורעגפא ןראוועג זיא ערעימערפ יד ןוא גבול

 גנוטלאווראפ יד טאה היוול רעד דאנ געט עטלייצעג ,ךאד

 ,תוירחא עכעלטפאשלעזעג יד ויז ראפ קידנבאה ,זיירק םענופ

 ןוא אדלאפ ׳ח םעד ןשטיוואשפאש ןופ לאר יד ןבעגעגרעביא

 טכוד .רטפנ ןכאנ געט־העבש יד דאנ עסעיפ יד טריפעגפיוא

 טליפשעג טשינ רעמענלייטנא יד ןבאה לאמנייק דאנ זא ,ךיז

 ...ןצראה ןיא טעמוא ןוא גאטייוו אזא טימ ןלאר ערעייז

 ןיוש טאה דנאלשטייד ןיא ןעוו ,ןראי רעקיסיירד יד ןיא

 טאה ןליופ ןיא ןוא םישזער־רעלטיה רעקיטולב רעד טשרעהעג

 ־ראטש א טליפעג דיז טאה ,םזיטימעסיטנא רעד טקראטשעג ךיז

 עניב רעשידיי רעקסוטלופ רעד ףיוא ןלעטש וצ גנארד רעק

 ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ ןדייל יד ןרעדליש לאז םאוו ,עמארד א

 םאקמיב ןראוועג ןבילקעגסיוא זיא עסעיפ עקיסאפ םלא ןוא

 רעד ןופ תוורפ עקידתוירזכא יד ."לסייוו ןופ גערב ןפיוא"

 ןוא ןביוראב וצ ןטייצ עקילאמא יד ןיא עטכאילש רעשילייפ

 ־רענלימ עשידיי עטלצראוועגנייא תורוד ןופ יד ןקירעדינרעד

 טאה — ץלאטש רעייז ןוא ךיז ןלעטשנגעקטנא רעייז ,תוחפשמ

 טלאוו רעדעי יוו ,זדנוא ןופ םענייא ןדעי ראג זיב טגערעגנא

 ־ארפ ןייז ןעיירשסיוא ןוא ןצראה ןופ ןדערפארא טלאוועג ךיז

 .קלאפ ןשידיי ןופ עיצאנימירקסיד רעד ןגעק טסעט

 טעוו םע זא ביוהנא ןופ ראלק ןעוועג זיא םע שטאכ

 שינעביולרעד א ןעמוקאב וצ "ףוס־םי תעירק" טימ ןעמוקנא

 ןעמונעג ךאד ךיז ןעמ טאה ,עסעיפ עקיזאד יד ןלעטש וצ

 'עגסיוא רעד ןעמוקעג זיא טא ןוא .טעברא רעד וצ שיגרענע

 ־לופ םענופ גנוקיטעטשאב יד ןעמוקאב ןופ גאט רעטמיורט

 ערעימערפ רעד ראפ געט יירד ,ייווצ ןוא עטסאראטם רעקסוט

 ־אלשטנא רעד רעבא .גאזפא רעלעיציפא ןא ןעמוקעגנא זיא

 יד ןעמוקאב ןופ ראפעג יד ןעוועג רבוג טאה ןליוו רענעס
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 וזיירקדמאוד

 אי זיא "לסייוו רעד ןופ גערב ןפיוא" ןוא ףארטש עקירעהעג

 ןא רעטנוא רעבא ,גלאפרעד טימ ןוא ןראוועג טליפשעג

 עיגאלאנא יד ןענאטשראפ טאה םוקילבופ םאד ,ןעמאנ ןרעדנא

 .עסעיפ רעד ןופ טעטילאוטקא יד ןוא

 ־ארד ןשידיי םעגיימעגלא םעד ןופ רעדילגטימ עכעלטע

 ־ילעופ עקניל" יד וצ טרעהעג ןבאה עכלעוו ,זיירק ןשיטאמ

 ןבאה (תורוש יד ןופ רעביירש רעד ךיוא ייז ןשיווצ) "ןויצ

 ־עטשראפ א רעדילגטימ־ייטראפ ךאנ טימ ןעמאזוצ טיירגעגוצ

 ףיוא טלעטשאב ןוא "רעדלעפ ענירג" סנייבשריה ץרפ ןופ גנול

 ־אב ןוא רעטאעט ןשיטאטש ןופ לאז םעד טכאנ־וצ־תבש א

 טכאמעג ןענעז סע .זיירפ "ןטעפ" א סיוראפ ןופ וליפא טלאצ

 םימרוג ענעדישראפ דצמ ןעגנוגערטשנא עטסערג יד ןראוועג

 ,ענעגנולעג ןייז ןלאז טפנוקנייא רעד ןוא גנולעטשראפ יד זא

 ןרינאקיש ןגעוו טלדנאהעג ןליופ ןיא ךיז טאה םע ןעוו רעבא

 םוש ןייק טריטסיזקע טשינ ןבאה ,עיצוטיטסניא עשידיי א

 גאט םעניא .טביולרעד ןעוועג זיא ץלא ןוא ןצעזעג־הנידמ

 ־עג קיטולבטלאק ןוא קיור זדנוא טאה גנולעטשראפ רעד ןופ

 רעעזפיוא רעד טגאזעג רעסעב רעדא ,רעמיטנגייא רעד ןדלאמ

 ןענעק טשינ רימ ןלעוו ןרעיודאב ןייז וצ זא ,רעטאעט םענופ

 זא ךעלדנעטשראפטסבלעז .רעטאעט םענופ לאז םעניא ןליפש

 ןוא רעקידהפצוח אזא ןגעק טריטסעטארפ ףראש ןבאה רימ

 קינייוו זדנוא טאה םע רעבא ,גנולדנאה רעראבזאלרעדמוא

 ־עג זדנוא טאה טרא ןפיוא ךיילג לייוו ,ןפלאהעג סאוו

 ןפראד רימ זא טנאיצילאפ רעקידנרירושזיד רעד ןדלאמ

 ןסאלשאב זיא גנוטאראב רעצרוק א ךאנ ...ןגארטפא ךיז

 טנווא ןבלעז םעניא גנולעטשראפ יד ןריפוצפיוא ןראוועג

 א ןעוועג עקאט זיא׳ס .ךויצ־ילעופ עקניל" יד ןופ לאז ןיא

 ־ערגאב טימ ןוא רעטאעט ןשיטאטש ןיא יוו עניב ערענעלק

 ־עג טאה ראפרעד רעבא ,ןעלטימ ןוא ןטייקכעלגעמ עטצענ

 רעד ןופ ןריפפיוא םאד .תובהלתה ןוא טייקמעראוו אד טשרעה

 ןראוועג טלדנאווראפ זיא ,סענאקיש־גנוריגער יד ץארט ,עסעיפ

 ןגעק ,םזיטימעסיטנא ןשיליופ םעד ןגעק טסעטארפ א ןיא

 •גנוקירדרעטנוא רעלאנאיצאנ

 רעשיטאמארד רעד טאה ,רעטניוו ףוס ׳1927 ראי ןיא

 לאגאג ןופ עידעמאק עטמיראב יד ןריפוצפיוא ןסאלשאב זיירק

 טלייטעגוצ טאה רענטוק .א רעסישזער רעד ."ראזיווער רעד"

 א ןריפברוד ןכאנ .וואקאיטסעלכ לאר־טפיוה יד ךיז ראפ

 טאה ערעימערפ רעד וצ טנעאנ ןוא םעיציטעפער לסיב שפיה

 .עקירעמא ןייק קעווא טראפ רע זא ,ןדלאמעג גנולצולפ רע

 ןשידיי רעוועשראוו םוצ ןדנעוו וצ ךיז ןסאלשאב ןבאה רימ

 א (ראראנאה ןטוג א ראפ) זדנוא ןקיש וצ ןייאראפ ןטסיטרא

 טניוטשרעד יוו .לאר רעטנאמרעד רעד ראפ טסיטרא ןקיסאפ

 זיא גבודנעוו רעזדנוא ףיוא ןעוו ,ןראוועג רימ ןענעז רעבא

 דמוא רעזדנוא" :וויטאמ ןטימ גאזפא רעפראש א ןעמוקעג

 וצ טשינ ןוא ןזיירק עשיטאמארד ןפמעקאב וצ זיא עבאג

 רעד ןופ טרינגיזער טשינ רעבא ןבאה רימ ."ייז ןפלעה

 ־אמא רעקסוטלופ עטסעב יד ןופ םענייא טריטפאאקוצ ׳עסעיפ

 לאר יד ןוא ישטינדאראג םעד םלא שזאינירטיצ המלש ןראט

 ־רעדמוא ןוא אדלאפ השמ טליפשעג טאה וואקאיטסעלכ ןופ

 דעומה לוח לאמ ייווצ ךעגנאגעג" גנולעטשראפ יד זיא טראוו

 .חספ

 יד ןיא עגיב רעשידיי רעד ףיוא סרעגאלש יד ןופ רענייא

 יוו יוזא ."בנג עקטאמ" םשא םולש ןעוועג זיא ןראי רע־20

 .עסעיפ עקיזאד יד טאהעג ביל טאה םלוע רעקסוטלופ רעד

 עכעלטע .1927 ראי ןיא ןראוועג טלעטשעג יינספיוא יז זיא

 עיינ טימ ןצעזאב טזומעג רענטוק רעסישזער רעד טאה ןלאר

 ןוא עדילאס יד — ןעלהנח ןופ לאר יד ייז ןשיווצ ןוא תוחוכ

 ־עטשראפ רעד ראפ געט יירד .ןעקטאמ ןופ עטבילעג עכעלרע

 ־טוק ."עלהנח" עקיסאפ ןייק טאהעג טשינ ךאנ רע טאה גנול

 .שאימ ךיז ןענעז עכלעוו ,יד וצ טרעהעג טשינ רעבא טאה רענ

 *סיוא ,טכאנ וצ תבש ףיוא לאז םעד ןעגניד ןסייהעג טאה רע

 וצ ןעוועג ךישממ ןוא ןטעליב ןפיוקראפ ןוא ןשיפא ןפעלק

 ףיוא גיוא ןא ןפראוועג רע טאה ךאווטימ ."עלהנח" א ןכוז

 טייצ וצ טייצ ןופ טאה רע רעכלעוו ,שטיוואמישאט עקטיא

 עריא ןפלאהעג טשינ ןבאה םע .ןלאר ערענעלק טלייטעגוצ

 טסקעט םעד ןענרעלסיוא ךיז ןזייוואב טשינ טעוו יז זא תונעט

 וצ ןבילבראפ ןעבעז סאוו ,געט עכעלטע יד ןיא זיא יז זא ןוא

 רענטוק ,תונותח ייווצ ...ףיוא ןטעבראפ ,גנולעטשראפ רעד

 ־ישאט עקטיא .טלעופעגסיוא ןוא טרעדאפעג ,ןטעבעג טאה

 טרזחעג ,ןעמונעגנא לאר יד טאה (* ןאמלוב טציא) שטיוואמ

 עוויסנעטניא עכעלטע ןעגנאגעגכרוד ,בוטש ןיא ןקילפער יד

 .גלאפרעד ןשפיה א טימ טליפשעג ןוא םעיציטעפער

 יד קסוטלופ ןיא טאהעג טאה םע סאוו גלאפרעד ןכאנ

 ־ברוד ןעוועג זיא עכלעוו ,שא םולש ןופ "םישרוי יד" עסעיפ

 ןראוועג ןסאלשאב זיא ,ןצנעדנעט עלאנאיצאנ טימ ןעגנורדעג

 קצארעס לטעטש ןקידתונבש םעניא ריא טימ ןרילארטסאג וצ

 ןוא רעטניוו ןעוועג זיא םאד יוו יוזא .טכאנ וצ תבש א ןיא

 רענטוק טאה ,טלעפעג טשינ ייבש ןייק טאה ןגעוו יד ףיוא

 .ל״ז ,לארשי ןיא 1968 ןיא .טשעג *
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 ןאמלוב והילא ןוא אדיא

 יוו ׳לטעטש םעניא .ןטילש א טימ ןראפ וצ טנשקעגנייא ריז

 *עטשראפ רעד וצ טיירגעגוצ ןעוועג ץלא זיא ,זיא רעגייטש רעד

 .טפיוקראפסיוא ןטעליב יד ןוא טפעלקעגסיוא ןשיפא יד ,עול

 ןעמוקנא טפראדעג רימ ןבאה גנונעכערסיוא רעזדנוא טיול

 רעד ןטימ ןיא רעבא .טנווא ןיא 9.00 סורא קצארעס ןייק

 ןוא ערעווש ךאנ ןוא געוו־טילש םיוא ןראוועג זיא העיסנ

 ־םיוא לטעטש ןיא ןעמוקעגנא רימ ןענעז ןשינרעטאמ עגנאל

 .טכאנ ייב רעגייז א ףלע סורא ענעריורפרעד ןוא עטעשטומעג

 זדנוא ןבאה טנווא םענופ ןראטאזינאגרא יד טימ םלוע רעד

 א זדנוא ןעגנאלרעד וצ טאטשנא .ןייז םרוד שממ טלאוועג

 "עיצראפ" א ןעמוקאב רימ ןבאה ךיז ןעמעראוורעד וצ ייט זאלג

 זא ,ךיז טייטשראפ .ןעגנוקידיילאב ןוא ןעיירעלדיז ׳ןעיירשעג

 קירוצ ךיז ןבאה רימ ןעוו ןוא טשינ ןיוש רימ ןבאה טליפשעג

 א גאלוצ םלא ןעמוקאב רימ ןבאה ,ןטילש ןיא טצעזעגניירא

 ןראוועג ןפראוואב ןטייז עלא ןופ ןענעז רימ /ךרדל הדיצ"

 ־ניירא ךיוא ףיז ןבאה םע עבלעוו ןשיווצ ,ןליוק־יינש טימ

 ־עפסקע" רעד ןופ טאטלוזער ןיא .רענייטש עכעלטע טעבנגעג

 םע ןוא ןראוועג קנארק רעדילגטימ עכעלטע ןענעז "עיציד

 טימ ןעגנויצאב עקיטייזנגעק יד ןראוועג ןסירעגרעביא ןענעז

 .קצארעס

 טאה ,רעטאעט ןשידיי ןלענאיסעפארפ סעד ןיא יוו טקגופ

 ןטילעג קסוטלופ ןיא זיירק רעשיטאמארד רעשידיי רעד ךיוא

 לטעטש ןיא .ןעגנולעטשראפ יד ןופ טעפש ךיז ןביוהנא םעד ןופ

 ־ראפ רעזדנוא וצ ןצונוצסיוא ווו טסווועג רימ ןבאה רעבא

 .ןעגנוריפפיוא ערעזדנוא תפ טעפש ךיז ןקידנע םאד ןענעג

 ־ראפ רעד ייב "דראקער םעד ןגאלשעג" רימ ןבאה ב״צ יוזא

 רעמוז ןעמוקעגראפ זיא עכלעוו ,"המותי יד עיסאכ" גנולעטש

 ןעמ זיב ןוא גאטראפ רעגייז א ייווצ סורא ךיז טקידנעעג ןוא

 ןבאה .ןגאט וצ ןביוהעגנא ןיוש טאה טרימירגסיוא ךיז טאה

 ׳םייה א טשינ ןעייג רימ זא ןסאלשאב טרא ןפייוא ךיילג רימ

 רעד ןופ ךיילג ךלימ עשירפ ןעקבירט םעוואלפאפ ןייק ראנ

 ףיוא סופוצ טזאלעגקעווא ךיז ןבאה הרבח .הווה דכ ןוא .יק

 ףראד ןיא וועראנ סעד רעביא קירב רעד טימ ריצאפש א

 ןופ ייס ץא ךלימ עשירפ יד ןופ ייס טאהעג האנה ןוא ןיירא

 •ןוז רעקידנגראמירפ רעד

 רעד טאה ,"בנג עקטאמ" ןופ גלאפרעד ןסיורג ןבילוצ

 ־תובכש ןיא עסעיפ יד ןריפפיוא ןסאלשאב זיירק רעשיטאמארד

 ןעוועג ןענעז לטעטש סעניא יוו יוזא .קסלעשאנ לטעטש ןקיד

 "דנוב" ןוא "תוברת" טימ ןטסינויצ עניימעגלא ,ןעייטראפ ייווצ

 ־ראפ רעד ןופ חוויר סענופ ןסינעג טלאוועג ןבאה עדייב ןוא

 עדייב יד טימ ךאמפא ןא ןראוועג ןסאלשעג זיא ,גנולעטש

 .ןעייטראפ

 רעגייז א יירד סורא ןעמוקעגנא לטעטש ןיא ןענעז רימ

 ,לבמאסנא רעד זא ןראוועג טגראזעג זיא ךיילג ןוא גאטימ דאנ

 םייב גאטימ שיטייל א ןסע ןלאז ,רעניילק ןייק טשינ בגא

 ־רעד ןעמ טאה גנולעטשראפ רעד ךאנ .לטעטש ןיא ןעמוקנא

 ׳ןובשח סעד טכאמעג טאה ןעמ ןעוו ןוא טיורב־טנווא טגנאל

 ערעדנא עלא ןוא ןטייצלאמ ייווצ יד זא ןזיוועגסיורא ךיז טאה

 שטאכ ,טסנידראפ ןצנאג סעד ןעגנולשעגנייא ןבאה תואצוה

 רעד ןוא עטוג א רעייז ןעוועג זיא הסנכה עניימעגלא יד

 ןוא "תוברת" רעד ייס .טלופרעביא ןעוועג זיא לאז־רעטאעט

 ןא ןאד ןופ ץא טסיזמוא טעבראעג ןבאה "דנוב" רעד ייס

 .זיירק־מארד רעקסוטלופ םעד םרח ןיא טגיילעג ייז ןבאה

 רעמיטנגייא ןא ןעוועג זיא זיירק םענופ רעסישזער רעד

 .ןשטנעמ טקיטפעשאב ןוא טאטש ןיא טלאטשנא־ריזירפ א ןופ

 טליפעג ךיז טאה םיא ייב רעטלעטשעגנא רעדעי זא ךעלרייטאנ

 .רעטאעט ןליפש טלאוועג ןוא ראיטקא "רעקיטראפ" א יוו

 ־םע רעקיטנעצארפטרעדנוה א ,רעטעברא ענייז ןופ רענייא

 לאז ןעמ טרעדאפעג טאה ענעצס רעד ףיוא "גנארד" ץא תאה

 םיא טאה רענטוק .עלאר טשינ זיא םע ערעסאוו א ןבעג םיא

 ןשיראצ םעד — ״בנג עקטאמ״ ןיא לאר א ןבעגעג ךעלדנע

 א טימ עסעיפ רעד ןופ ףוס םייב טכוז רעכלעוו ,קינשזארטס

 רעכלעוו ׳רענטוק .דלעה טפיוה םעד טנאה ןיא רעוולאווער

 ןופ ןעגנירפשסיורא ןכאנ רעבא טאה ,ןעקטאמ טליפשעג טאה

 ־סיוא קינשזארטס םעד טייהנגעלעג א ןבעגעג טשינ רעטצנעפ

 *ראפ יד טכאמראפ ראנ ,טסקעט רעד טרעדאפ םע יוו ,ןסישוצ

 ־יק יד רעטניה רעטעברא ןייז טכאלעגסיוא וצרעד ןוא גנאה

 "רענעקאברעד טשינ" רעד זא ןעוועג זיא טאטלוזער רעד .ןסיל

 רענטוק ןוא טלאטשנא־ריזירפ םעד טזאלראפ טאה טסיטרא

 .קינדונ א ןופ ןראוועג רוטפ זיא

 ךיז ראפ ןעמענ וצ "עיצידארט" ןייז יירט ,טאה רענטוק

 לאירוא" ןיא ךיוא ךיז טלייטעגוצ ,לאר־טפיוה יד קידנעטש

 ןקירעדינ ןייז טיול שטאכ ,דלעה־טפיוה ןופ לאר יד "אטסוקא

 טיול ןוא .םעד וצ טסאפעג טשינ ללכב ךיז רע טאה םקווו

 עדאווא ןוא עדאווא תויתוא "עניילק" יד ןיא ןשיגעטנעק ענייז

 ־טימ ערעדנא יד ןופ ןשינעראוואב יד רעבא קידנרעה .טשינ

 ,הצע עלעניגירא ןא ןענופעג רע טאה ,זיירק םענופ רעדילג

 .לפאנק עכיוה טימ ןשטאל םבייוו ןייז ןיא טליפשעג טאה רע

 א טימ עניב רעד ץפ פארא רע זיא גנולעטשראפ רעד ךאנ

 טייצ עגגאל א טנעקעג טשינ תא סיפ ענעלאוושעג ראפ

 .עינרעיזירפ ןייז ןיא ןטעברא
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 ןזיירק־.מארד

 ןעוועג טשינ זיא עניב רעד ףיוא געלשעג א ןריטימיא וצ

 רעסיוא טרעדאפעג ךיז טאה אד .ןכאז עטבייל יד ןופ עגייא

 טייקשיטסאלע ןוא תוירחא ךיוא ןטייקיעפ עשירעלעטסניק

 ־צאצ" וצ טאהעג טנייפ רעבא טאה רענטוק .רעפרעק םענופ

 ךיז טאה עסעיפ א ןיא זא .רענטראפ א טימ ליפוצ ךיז "ןעק

 'ןייז רע טאה ,געלשעג א ןופ טייהנגעלעג א טכאמעג םיא

 ןזיוואב םאד טאה רע .קירעהעג יוו טריפעגסיוא "עבאגפיוא"

 יד ןבעגעג עקטאמ טלא ןוא "בנג עקטאמ" עסעיפ רעד ןיא

 ־באק ןופ "גנוי־םפראד" ןיא .וו״אא ןקעראנאק פעלק עקיטכיר

 .רעשיפ םעד ןעקנמלז ןגעק טבעה יד טזאלעצ רע טאה ןעניר

 אדלאפ השמ טליפשעג טאה לאר עקיזאד יד יוו רעבא יוזא

 ןוא טריגאער טרא ןפיוא ךיילג רע טאה ,(עדאנאק ןיא טציא)

 םאוו ,רעטכייל םענעשעמ העווש א הענטוק ףיוא ןפראוועג

 *אקעד א ןיא ראנ ,פאק ןיא םיא ןפארטעג טשינ סנ יפ לע טאה

 ־סיטרא" ןגאלש וצ טימאב רענטוק ךיז טאה ןאד ןופ .עיצאר

 •תמא ןא ףיוא טשינ ןוא "שיט

 זיירק םעניא ןטערטעגניירא זיא רעכלעוו ׳ןאמלוב והילא

 טעוו לענש יוזא טשינ זא טליפרעד דיילג טאה ,1922 ראי ןיא

 הרירב תילב ץא עסעיפ א ןיא "לאר עצנאג" א ןעמוקאב רע

 א ןייז וצ ה״ד "לטסעק ןיא ןליפש" וצ ןעמיטשנייא טזומעג

 ןעוועג ךיוא ראילפוס א זיא טייצ רענעי וצ יוו יוזא .ראילפוס

 ןופ ןדירפוצ ןעוועג ןענעז רעליפש יד ןוא ןסחי "לקיטש" א

 רעד ףיוא ןייטש וצ ןטכיזסיוא ענייז ןענעז ,ןגאזרעטנוא ןייז

 ־ארד רעד ןעוו ׳1926 ראי ןיא ...זיב ,עכאווש ראג ןעוועג עניב

 םעד" טימ ןריטעפער וצ ןביוהעגנא טאה זיירק רעשיטאמ

 טימ ןוא ןטקא ףניפ עגנאל טימ עסעיפ א ,רעילאמ ןופ "ןגראק

 ןא ןרענטוק טגנאלרעד טאה ןאמלוב .א .לבמאסנא ןסיורג א
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 שטיוואלפאק־סאלק לדארפ

 ־ראפ ףע רעדא ,לאר א טמוקאב רע רעדא זא ,םוטאמיטלוא

 ןוא ןפלאהעג ,סיוא טזייוו ,טאה גנוארד יד •זיירק םעד טזאל

 ראסימאק־סגנושראפסיוא םעד ןופ לאר יד ןעמוקאב טאה רע

 ערעדנא יד ןיא ןרילפוס ןענעק ל.אז רע ידכ ,טקא ןטרעפ םעניא

 ןט־3 ןיא טרילפוס רע טאה ראסימאק םלא ןוטעגנא .ןטקא

 רעסיזער רעד טאה ,םיא ןרימירג וצ טאטשנא רעבא ,טקא

 ןטרעפ ןיא םיורא זיא רעכלעוו ,ראסימאק ןטייווצ א טרימירג

 רעד ךאנ .שידיי םענעכארבעצ א טימ עניב רעד ףיוא טקא

 א שממ ןענאטשטנא זיירק ןשיטאמארד ןיא זיא גנולעטשראפ

 רע זא ןדלאמעג טאה רעטלוועאב רעד יוו םעד דאנ םערוטש

 ,טכירעג־םירבח א ןעמוקעגראפ זיא ,טפאשלעזעג יד טזאלראפ

 ־טנפע רענטוק ףראד ,םנטשרע זא ןסאלשאב טאה רעכלעוו

 ־גאט רעשידיי א ןיא ןענאמלוב ראפ ןקידלושטנא ךיז טכעל

 ־סילשסיוא יד םיא ייב ןעמונעגוצ טרעוו סנטייווצ ,גנוטייצ

 ןסאלשעגסיוא ןרעוו ,םנטירד ,ןלאר ןלייטראפ וצ טכער עכעל

 ךאנ ןוא "ראטימאק" רעד ,רעדילגטימ ייווצ זיירק םענופ

 ראנ שידיי םענעכארבעצ רעייז טימ ןבאה עכלעוו ,רענייא

 .זיירקדמארד םעד טמעשראפ

 קסוטלופ טזאלראפ רענטוק .א טאה 1927 ראי ןיא ןעוו

 ןופ םירבח םאנסיוא ןא עלא ןבאה ,עקירעמא ןייק קעווא ןוא

 םיא ןעמ ףראד ,םיא .ןגעק תונעט יד ץארט זא ,ןטלאהעג זיירק

 טנווא ןקיזאד םעד .ףיוא .טעקנאב־םגנוגעזעג א ןענעדראנייא

 טייצ ,זיירק םענופ רעדילגטימ עלא קידנזעווגא ןעוועג ןענעז

 עלערוטלוק עשידיי ןופ רעייטשראפ ךיוא ןוא גנודנירג ןייז

 ןיא ייס ןטסנרע םעד ןיא ייס .קסוטלופ ןיא סעיצוטיטסניא

 ןעמוקעג זיא שינעגעגאב רעד ןופ לייט ןשיטסיראמוה םעד

 םענופ רעייטשאב רעלערוטלוק רעסיורג רעד קורדסיוא םוצ

 ־לעפאב רעשידיי רעקסוטלופ רעד ראפ זיירק ןשיטאמארד

 ־תוריסמ יד ןוא ןרענטוק ץפ ןטסנידראפ עסיורג יד ,גנורעק

 .םירבח עלא ןופ טעברא עקיד

 ןענעז ,ןבירשאב ןבאה רימ םאוו ,ןדאזיפע ןוא ןטקאפ יד

 ןוא טייקיטעט רעכעלגעט־גאט רעד ןופ לייט רעניילק א ראנ

 םעניא קסוטלופ ןיא זיירק ןשיטאמארד ןשידיי םענופ ףמאק

 ראפ שיטסירעטקאראכ רעבא ןענעז ייז .ןליופ ןשיטימעסיטנא

 רעשידיי רעשיטאטש רעד ןופ לייט א ןופ ןליוו םענרעזייא םעד

 ־ארעטיל עשידיי יד ןוא רוטלוק עשידיי יד ןעגנערב וצ טנגוי

 .ןסאמ עשידיי יד ראפ טלאטשעג ןשירעלטסניק רעייז ןיא רוט

 שטיוואלפאק־סאלק לדארפ

 טייצ ןיימ ויא זיירק־.מארד רען7ז7וטלופ רעד

 ךיז טאה סאוו טאטש ענייש־ךעלרעה א םלא קסוטלופ

 ריא טימ ,םורא ךעלטעטש ערעדנא עלא ןופ טנכייצעגסיוא

 עשידיי ערעדנא ןופ ןשטנעמ דיז וצ ןגיוצעגוצ טאה ,טייקיטכיצ

 .םיבשות רעקסוטלופ ןראוועג ןענייז ייז ןוא ,םיבושי

 ןיא זא ,טקעמשרעד ןבאה םעפורט־רעדנאוו עשידיי ןעוו

 ערעדנא וצ ץאזנגעק ןיא ,רעטאעט ןייש א ךיז טניפעג קסוטלופ

 ןרעייש ןיא "רעטאעט־ןליפש" טגעלפ׳מ ווו ,טעטש־ץניווארפ

 — םעניב עטלעטשעגפיונוצ־שיראזיווארפ טימ רעטערב ןופ

 עקאט זיא .טזאלעגפא טשינ טאטש רעזדנוא ןיוש ייז ןבאה

 ,עפורט־רעדנאוו ןימ אזא ןלאפעגניירא לאמנייא זדנוא וצ

 רעד ןופ טפושכראפ קידנרעוו ,ןטסיטרא יד ןופ עקינייא סאוו

 "רייגמ" ךיילג עקאט ךיז ןבאה ׳טאטש רעזדנוא ןופ טייקנייש

 .רעניווונייא רעקסוטלופ ןראוועג ןוא ןעוועג

 רעטנאקאב רעד ןראוועג דיוא זיא בשוח רעקסוטלופ א

 רעטוג א ךאפ ןופ) רענטוק םהרבא רעסישזער ןוא טסיטרא

 רעקסוטלופ א טימ טאהעג הנותח טאה רעכלעוו ,(רעריזירפ

 .לדיימ

 רעייז ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא רענטוק ןעמאנ רעד

 .קסוטלופ ןיא רעטאעט שידיי טימ ןדנובראפ קראטש

 זיא ןסע ןכאנ תבש א ןיא לאמנייא יוו ךיז ןאמרעד ךיא

 ךאנ ןוא ןרענטוק טימ ןעמוקעגנעמאזוצ גראווגנוי םאד דיז

 טאה׳מ ןוא זיירקמארד א טלעטשעגפיוא ןעמ טאה ךערפשעג א

 ןעמ טאה לטאמ רעדורב ןיימ טימ ךימ .ןריטעפער ןביוהעגנא

 יוו ערעטלע ראנ טליפשעג ןבאה אד .ןפורעג טשינ טלאמעד

 ךיא) א״א במאד עדלאג ,(ד״יה) םאלק עשטיא רעדורב ןיימ

 ןכעלנייוועגרעסיוא ןא ךרוד .(ראי 17 ןעוועג טלא ןאד ןיב

350 



 ןזיירקדמארד

 לדאופ טימ זיירק־.מארד ןופ עפורג א
 (טיט רעד ןיא) סאלק־שטיוואלפאק

 ,זיירק־.מארד םעד ןיא ןעמונעגניירא רענטוק זדנוא טאה לאפוצ

 ןיימ ןיא ךיוא יוו טנאלאט ןשינעצס א רימ ןיא קידנקעדטנא

 ןיוש זיא סאוו עסעיפ א ןיא טליפשעג ןוא ,לטאמ רעדורב

 רימ ןבאה ןא ןאד ןופ ...שדוח א רעביא ןעוועג טריטעפער

 רעדורב ןיימ ןוא ךיא ;זיירקמארד םעד ןיא ןעמאזוצ טעבראעג

 זדנוא טימ ריוא טאה׳ס .גלאפרעד העדנוזאב א טימ — לטאמ

 .ראיטקא רעטוג א רעייז ,רעשיפ טייצ רענעי ןיא טעבראעגטימ

 דמארד ןטימ טריסישזער ןבאה ׳רעשיפ ןוא רענטוק ,עדייב ייז

 .זיירק

 .ענעגנולעג רעייז ןעמוקעגסיחא ןענעז ןעלקאטקעפס יד

 ״אטסאקא לאירוא״ ןופ ענעצס א

 יד ןגעק וליפא ןעמעשראפ טנאקעג טשינ ךיז ןבאה דימ

 זיא לבמא&נא רעצנאג רעזדנוא .ןטסיטרא עלענאיסעפארפ

 ליפ טגאמראפ ןוא אווינ ןקירעהעג א ףיוא ןענאטשעג ןאד

 .ןטפערק עלארטאעט

 םעד ןענאמרעד ךיא ףראד ,רעטאעט ןגעוו ביירש ךיא ןעוו

 ןיימ ווו העירפ דאנ טריטסיזקע טאה עכלעוו ,חירקמארד

 .ץיפש רעד ןיא ןענאטשעג זיא יקסוואטראוו עשטיא ןיזוק

 ןבאה ייז .טליפשעגטימ עשטיא רעדורב ןיימ טאה טראד דיוא

 אראלק טימ טעבראעגטימ טאה רעכלעוו העסישזער א טאהעג

 ןעז ןעמוקעג לאמנייא זיא רעסישזער רעבלעז רעד •גנאי
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 שטיוואלפאק־סאלק לדארפ

 ןוא טרעטסייגאב ןעודעג זיא רע .גנולעטשראפ א םרעזדנוא

 ךיפ טאה רע .ןעוועג ןח אשונ םיא ייב ךיא טאה רעדנוזאב

 .ןעגנולעטשראפ ענייז ןיא ןליפש וצ טנדאלעגנייא לאמ ליפ

 טשינ ידכ ,ןעמוקכאנ טנאקעג קידנעטש טשינ םע באה ךיא

 ךיז טאה רעסישזער רעד .זיירקמארד רעזדנוא ןדאש וצ

 ןיא טאוו ,ךיא יוו ןיטסילאר אזא ןיא טקיטיינעג םדא טזייוו

 ךיז טאה זיירקמארד רעד .ןסעיפ ענייז ראפ קיסאפ ןעוועג

 ־רעביא ןענעז רעדילגטימ יד ןופ ליפ ןוא טזיילעגפיוא ףוס־ףוס

 ♦זדנוא וצ ןעגנאגעג

 ־אטש־םדרג ןופ ןגאלשראפ ענעדישראפ טאהעג באה׳כ

 ־לארטנעצ רעוועשראוו" יוו ןטסיטרא ןוא ןראטאעט עשיט

 רענעי ןיא רעבא באה ךיא .א״א וואקרוט םאנאי ,"רעטאעט

 רצ רעד ןא ןסילשאב ןיילא טנאקעג טשינ טייצ "רעוויאנ"

 ןראוועג טשינ ךיא ןיב םודא יוזא .ןרעטלע עניימ ןופ גנומיטש

 .עלעטאמ רעדורב ןיימ יוו לענאיסעפארפ

 ןופ עמאמ א ןעוועג ןדש ןיב ךיא ןעוו ׳ךיז ןאמרעד ךיא

 םעד ךאנ ׳ןאמפיל ׳ה ראטקעריד־עיזאנמיג רעד טאה ,דניק א

 ימיא ,"אטסוקא לאירוא" ןיא ןליפש ןעזעג ךימ טאה רע יוו

 לאז ךיא ,ןייז םיכסמ ןלאז ייז ,ןרעטלע עניימ טימ טענעטעג

 זיא .טמיטשעגנייא ןבאה ייז .עשראוו ןיא רעטאעט ןליפש

 טרינימאזקע דימ ןוא האפעג רימ טימ רע זיא ןאד זטוג ךאד

 טליפשעג ןאד טאה סאוו ,"עפורט רענליוו" רעטמיראב רעד ייב

 רימ ראפ טמיטשאב ןוא טריטפעצקא ךימ טאה׳מ .עשראוו ןיא

 טשינ לאמנייק דאזיפע םעד לעוו ךיא) ןשיווצניא .לאר א

 רע ,טסאפ רעד ןיא דניק ןיימ טכארבעג ןעמ טאה (ןסעגראפ

 ןיא ןעמאמ ןייז טימ סעומש ןשינאפעלעט א "ןפאכ" לאז

 םוק ,עמאמ" :ןעוועג ןענעז רעטרעוו עקיצנייא ענייז .עשראוו

 ץלא ,ךיז טייטשראפ ,באה ךיא "!ריד דאנ קנעב ךיא ,רעכיג

 -דניק ןיימ ןעז ןעמוקעג תא ןטימ ןיא ןייטש טזאלעג

 באה ,ראי 3 טנדוועג באה ךיא ווו ,עיגלעב ןיא רעסיוא

 ךיא ווו ,םערייא םאנעוב ןיא .לענאיסעפארפ טליפשעג ךיא

 טקריוועגטימ ןלאפ־סמאנסדא ןיא ראנ ךיא באה ,טציא ןדוו

 ."באשזד" א קידנפאכ ,ןעגנוריפפיוא־ץראווש סיראמ יד ייב

 רענייא םלא ךיז טנכער רעכלעוו ׳לטאמ רעדורב ןיימ ןגעקאד

 רעסישזער רעקידנצנעלג א ךדא) רעליפשיוש עטסעב יד תפ

 טימ האי ע־לא טליפשעג טאה ,(ןסעיפ ךס א ןופ רבחמ תא

 .ץראווש סיראמ טימ רעדנוזאב ,ןטסיטרא עטמיראב

 רעקסוטלופ ןנערו םיטרפ ךס א ולעפ לקיטרא ןיימ ןיא

 רענעי ןופ ןזיירקמארד עטעדנירגעג יד ןוא רעטאעט ןשידיי

 ־טימ םהבח יד ןגעוו םיטרפ עדנעג אד ןלעפ ךדא .טייצ

 עסיורג ןזדועגסיורא ןבאה עכלעוו ,ןעיורפ יוו רענעמ ,רעליפש

 יד ןאט ןלעוו םאד זא ,ביולג ךיא .ןטייקיעפ עלארטאעט

 רעדנעג עכאפע ענעי ןעקנעדעג עבלעוו ,םירבח עקירביא

 .גנוקידלושטנא רעייז רעבירעד טעב תא ׳דיא יוו

 :ןענאמרעד ליפעג־רוכזי ןפיט טימ אד ךיא לדו ףוס םוצ

 א ןעוועג שממ זיא םאוו ,קסוטלופ טאטש עשידיי רעזדנוא

 יוו ,ןענעז טאטש םודא רעמייב עטכידעג יד) טאטש־ןטראג

 א ןופ לעפאב א טיול ןראוועג טצנאלפעג ,רעביא טיג ןעמ

 ןעוועג ןוא (טניווועג טראד טאה םאוו ׳קינלאשטאנ ןשיסור

 !טעטש ערעדנא עלא תפ טייקרעבדז ריא טימ םאונסיוא ןא

 ,ןכייט יד ־ ענעשאוועגסיוא יוו ןראוטערט יד טימ ןסאג יד

 ;עפשב סנירג םאד ;טאטש רעד טלגנעלשכרוד ךיז ןבאה םאוו

 ןייא טשינ טאה םאוו ,דלאוו רעוואנסאס ןקיטכערפ םעד

 ןבאה טייצ רעד טימ ;טקיטפערקעג ןעגנול ענייז ןקנארק

 ;עשטאד ףדא ןשטנעמ רעמ ץלא טראד ןעמוק ןביוהעגנא

 ,(ד״יה) במאד השמ ןיזוק ןיימ ןבעגעג טאה וצרעד םדטש א

 טזאלעג ;דנאלשטייד ףיוא ץלאה טימ טלדנאהעג טאה סאוו

 עסייה יד ןיא ןגעלפ עכלעוו ,סעקזייה רעקילדנעצ ןעדבסיוא

 סאוו ,"סעקינטעיל" ראפ הנחו ןעגנודראפ םישדח־רעמוז

 ןדעי טאה םאוו ׳וועראנ םעד !עשראוו ןופ ןעמוק שזא ןגעלפ

 ןקיצנייא םעד קידנענעכערניירא ,ןברק ןייז טרעדאפעג רעמוז

 שוריג ןשיצאנ ןכעלרעדרעמ םעד תעב ןוא במאד השמ ןופ ןוז

 :םישודק רעקסוטלופ ךס א ןעמוהת ענייז ןיא ןעמונעגניירא —

 ־טאטש םעד ;עינרעקוצ רעד טימ רעטאעטדכאטש םענייש םעד

 רעזדנוא ןופ טייקליטש יד !״סעווועדנאד״ יד טימ ןטראג

 טאה ,ןראפעגכרוד טשינ טראד זיא ןאב ןייק סאוו ,טאטש

 א ףדא רעסדא ,ןעזעג רעמינפ עדמערפ קינייוו עקאט ןעמ

 ןיוש ןבאה ,קסוטלופ ןופ קעווא ןיב ךיא ןעוו ,ךאנרעד) דיראי

 העש עבלאה עדעי ןגעלפ עכלעוו ,סאטיוא היסרוק ןביוהעגנא

 ־יטסניא עשידיי עלא רוכזי ;(ןאב רעד וצ עשזגעשז ךאנ ןפדל

 םאוו ,תומוקמ עלא ןוא רעריפ עשיטאטש ,ןעייטראפ ,םעיצוט

 ענעמוקעגמוא עגיימ רוכזי ;ןטייקשידיי טימ לופ ןעוועג ןענעז

 ךרוד סעילימאפ ערעייז טימ רעדירב ןוא רעטסעווש ,ןרעטלע

 ןענעז עכלעוו ,רעקסוטלופ עלא יד !רעהעמ עשישטייד יד

 תורוש עקיזאד יד ןלאז — ןראוועג ןטינשראפ טייצ רעד ראפ

 ףיוא ןוא םירבק עטסווואבמוא ערעייז ףיוא הבצמ א יוו ןייז

 !קסוטלופ טאטש רעשידיי רעטקעמעגפא רעד ןופ תוברוח יד
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 סאלק (סקאמ) לטאמ

 עעב ־ועד ףחא

 ...טירט עטשדע עגיימ
 ־־עדליב םעד ןיא 1904 ךאי ןיא ןראוועג ןריובעג ןיב ךיא
 עריא טימ טמשעג טאה סאוו ,קסוטלופ לטעטש ןשירעלאמ שיר
 ־אב טפא יוזא זיא טאוו ןוא ןטייקנייש־רוטאנ עכעלרעדנווו
 עכלעוו ,רעטכיד ןוא רעביירש ןופ ןראוועג ןעגניזאב ןוא ןבירש

 .טכוזאב םע ןבאה

 טאה ׳ךיא ביילג ,אפוג טאטש רעד ןופ ןבעל םעד ןגעוו
 םלוע־רכזל טקיבייאראפ םע ןוא ןבירשעג ליפ רעכיז ןיוש ןעמ
 יצ ׳קפס א טביילב םע זא יוזא ,ךוב־רוכזי ןקיזאד םעד ןיא
 ץנאג ןיב ךיא ןעוו טרפב ׳ןבעגוצ וצ םאוו אד ךאנ זיא םע
 ןיא ןפאזוצנייא ןזיוואב טשינ ןוא םייה רעד ןופ קעווא גנוי
 ןימ א ןכאמ אד ךיא לעוו רעבירעד .ןשזאזייפ־טאטש עלא ךיז
 ןופ עיצקעסימארד רעד וצ זיב ,ןגאז וצ יוזא ,ךדה־תציפק
 ןראוועג רעטעפש זיא סאוו ,ליפשעג־רעטאעט ןוא טייצ רענעי

 .ןבעל ןיימ ןופ ןכות רעד
 ־םיזקע טלאמעד טאה עכלעוו ,עיצקעס עשיטאמארד יד

 טכיזפיוא רעד רעטנוא ןענאטשעג זיא ,קסוטלופ ןיא טריט
 סילכימ :עיזאנמיג רעשידיי רעד ןופ ןראסעפארפ ייווצ יד ןופ
 דמארד םעד ןופ רעקיטעראעט יד ןעוועג ןענעז ייז .ןאמפיל ןוא

 .זיירק

 קיטעט ןעוועג זיא רעסישזער רעלענאיסעפארפ םלא
 .בשות רעקסוטלופ א ,רענטוק םהרבא

 ־סיוא טיירגעג ךיז טאה עיצקעס עשיטאמארד יד ןעוו
 טלאמעד ךאב ךיא ןיב ,וואקאר .נ ןופ "םכח דימלת" םעד ןריפוצ
 *טימ ןבאה עסעיפ רעקיזאד רעד ןיא .לגניי־לוש א ןעוועג

 רעכלעוו ,עשטיא רעדורב רעכעלסעגראפמוא ןיימ :טליפשעג
 *סעב עשיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןפוא ןלאטתב א ףיוא זיא

 ןעוועג ןענעז ןלאר עלא .לדארפ רעטסעווש ןיימ ןוא ,סעיט
 לאר ןייא ראב ,רעדילגטימ־זיירק־בכארד יד ןופ "טצעזאב"
 ־עד ןענעז םירוחב רעקילדנעצ .טלעפעג טאה ןדמל חמצ ןופ
 רענייא ןייק טאה רעדייל ראב ,ןראוועג טווורפעגסיוא טלאמ
 .דמלמ ןקיראי 80 םענופ לאר יד ןליפש טנאקעג טשינ ייז ןופ

 — עניב רעד ףיוא סאלק לטאמ
 ןלאר ענעדישראפ ןיא

 ןיא) "בנג גילעז" :ןביוא ,םטכער ןופ
 רעגערט רעסאוו רעד ;(דיי ־םיליהת
 ־ערבא" ;(הנותח רעשידיסח רעד ןיא)
 ־אי ;(גיטריבעג ןופ) ״רעכיווראמ למ
 סיראמ) שמש רעד ייוואלאס עלעס

 .(גתריפפיוא סצראווש

 ־דיא" ןיא לאר א :ןטנוא ,סטכער ןופ
 ־אר ףאוג ;(יקסווע׳יאטסאד ןופ) ״טאי
 ־פיוא םעסאלק ,לצננג ףארג) רעמיזד
 "ליווגנאז" ;(ןאמסעק ילענ טימ גנוריפ
 סצראווש סיראמ ,"לצרעה ר״ד" ןיא)
 ־עג ,יצאנ סלא סאלק ;(גנוריפפיוא
 ןיא ןוא ץראווש סיראמ טיט טליפש

 .גנוריפפיוא ןייז
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 עניב רעד ףיוא

 טאה׳מ .ןבארפ יד ןעמוקעגראפ ןענעז בוטש ןיא זדנוא ייב
 ראיטקא ןלענאיסעפארפ א ןעגנערב וצ ןסאלשאב טלאמעד
 יד קידנענעק ,ךיא •לאי רעקיזאד רעד ראפ עשראוו ןופ

 — םאפש א ףיוא יוו — רעטסעווש עניימ ראפ באה ,קילפער

 .ןחמצ ןופ טלאטשעג יד טליפשעג טלאוו ךיא יוזא יוו ,ןזיוועג

 יוזא יוו ןעזעג ןבאה ייז ןעוו ןראוועג טניוטשרעד ןענעז ייז
 םעד טגיילעגראפ דיילג טאה׳מ .לאר רעד ןיא ןיידא ןיב דיא

 רע טאה — שטייטס" .ןוויחפסיוא רימ לאז רע ,רעסישזער
 םיא וצ זיא ןעמ ."לגניי א דאנ ךאד זיא רע — טהנעטעג
 רעד ייס .טריבורפעגסיוא דימ טאה רע ןוא ןענאטשעגוצ

 ןענעז עיזאנמיג רעד ןופ םרערעל יד ייס ןוא רעסישזער
 ערעסעב ןייק זא ,טגאזעג ןבאה ןוא ןראוועג טשאררעביא
 ןשיווצ וליפא ןעמ טעוו ׳לאר רעד ןופ עיצאטערפרעטניא
 לאר יד באה ךיא .ןעניפעג טשינ רעליפשיוש עלענאיסעפארפ
 עשאב טליפשעג ואד טאה "יורפ ןיימ" עדלעז םלא) טליפשעג
 יד זא ,טנקספעג טאה קיטי״־י יד .(לארשי ןיא טנייה ;טסעוו

 ןפוא ןכעלריטאנ ןלופטכארפ א ףיוא זיא ןדמל חמצ ןופ לאר
 ןעמ טאה םינפ ןשלגגיי ןיימ בילוצ .ןראוועג טריפעגסיוא
 ןבאה ךס א ןוא ׳טרימירג קראטש רעייז ,ךיז טייטשראפ ,ךימ

 .טנעקרעד טשינ דימ

 ־טערב יד ףיוא טירט עטשרע עניימ ןעוועג ןענעז סאד
 .םויה דע טדימשעגוצ דימ ןטלאה עכלעוו ,עניב רעד ןופ ךעל

 ...לענאיסעפארפ וראוועג ןיב ךיא ןעוו
 ןיא ןביוהעגבא דיא באה ראיטקא רעלענאיסעפארפ םלא

 ווו הנאלשטייד ןופ ןפאלטנא ןיב ךיא יוו םעד דאנ ,עיגלעב
 .רעטאעט םוצ טרעהעג טאוו ץלא ןוא םירג טנרעלעג באה ךיא

 ןעמאנ ןטימ ראטקעריד א דימ טאה עיגלעב ןיא קידנעמוק
 ךיא .רעלדא םוילוי טימ ןליפש וצ טרישזאגנא וואמארבא
 אזא טימ ןליפש וצ טאהעג ארומ ,שיפ א יוו טרעטיצעג באה
 סוילוי ןעוועג טלאמעד זיא םע יוו ראיטקא ןטמיראב־טלעוו

 .רעלדא
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 ןא מ לוב והילא

 ןעמאנ ןרעטנוא עסעיפ א טליפשעג טלאמעד ןבאה רימ
 טליפשעג באה דיא •"טלאצאב ןוא טפיוקעג ךיד באה ךיא"

 .לאר עשימאק א רעייז

 ־עגוצ רעלדא סוילוי ךימ טאה ,גנולעטשראפ רעד דאנ
 רוחב רעד" :טגאזעג םלוע ןראפ ןוא עפמאר רעד וצ טריפ
 טעוו ,רעטאעט א ןבאה ראנ לעוו ךיא יוו ןוא טנאלאט א זיא

 ."טרישזאגנא רעטשרע רעד ןייז רע

 ןיא רעטאעט־הכולמ םעד ןעמוקאב טאה ןעמ ןעוו ןוא
 .עטרישזאגנא יד ןופ רענייא ןעוועג עקאט ךיא ןיב ,עגיר

 *אב טלאמעד באה דיא םאוו ,טקארטנאק רעשידיי רעד

 סאנעוב ןיא ,אוויי ןיא טנייה דיז טניפעג ,עגיר ןופ ןעמוק
 זיא סאוו ,טנעמוקאד רעקיצנייא רעד טעמכ זיא׳ס) םערייא
 .(עגיר ןיא רעטאעט ןשידיי ןקיטלאמעד םעד ןופ ןבילבעג
 ווו ןוא ןעמעוו טימ ,ןענעכערסיוא ןלעוו לאז דיא ןעוו
 *עט רעלארטאעט ןיימ ןופ ףיולראפ ןיא טליפשעג באה ךיא

 אד ראנ ליוו ךיא .טרא ליפ וצ ןעמונעגוצ םע טלאוו ,טייקיט
 טימ ׳רעלטסניק־טלעוו עשידיי ןופ ןעמענ עסיוועג ןקרעמאב
 אדיא ז יוו ןליפשוצטימ דובכ ם עד טאהעג באה ךיא עכלעוו
 ׳וואקרוט דנומגיז ,רעלדא אליצ ,(רענטראפ םלא) אקסנימאק
 אשימ ,גרעבדלאג לעומאס ,ףאלוב ףסוי ,ימע־ןב ,ץאז גיוודול
 לעקניפ ןועמש ,אקסעלאכימ לאכימ ,ץראווש סיראמ ,ןאשזיפ
 טימ ,ראיטקא רעשידיי ןייא ןייק ,ךיז טכוד ,אטשינ .א״א
 טרילארטסאג באה׳כ .טליפשעג ןבאה טשינ לאז ךיא ןכלעוו
 ׳עקירעמארבורד ,ךיירקנארפ הנאלגנע ,עקירעמא־ןופצ ןיא
 ־לעב ,דיירטסע ,דנאלשטייד ׳עקירעמא־לארטנעצ ןיא ךיוא יוו

 .ערעדנא ןוא עיג

 ייב ץבאג ןוא טריזינרעדאמ ,ןבירשעעא ךיוא באה דיא
 ןראוועג טליפשעג ןענעז עכלעוו ,ןסעיפ עקינייא טעבראאב
 עקהמלש" /"ועלדנעהךסאג רעד" :יוו ,סעצקוס םיורג טימ
 — ךקילג ןכוז םינצבק״ ,(טריסישזער רימ ןופ) ךאטאלראש

 :סעיווער ?ןאמלרעפ סקאמ ןוא אדעג ירנעה ראפ ןבירשעג

 ־ראאב ;״זיראפ ןיא טכאנ א״ ןוא ״רערעדנאוו עכעליירפ יד״
 ירנעה ראפ — ״לזמ ןופ עלעדער סאד״ טריפעגפיוא ןוא טעב
 ,ןסעיפ ערעדנא ליפ ןוא "רענלימ רעקידנעגניז רעד" ןוא ארעג

 ־פיוא עטסערג עניימ .ןטסיטרא עטסטבאגאב יד טימ טלייפשעג
 .ש ןופ "םש־לעב ןופ ןבעל םאד" :ןעוועג ןענעז ןעגנוריפ

 ןטימ רעקוצ ןופ "רעטאעט שידיי ראי טרעדנוה" !ךעלייר׳פ
 ןופ "רעטכאט עשידיי םיצאנ םעד" ;ןראיטקא 60 ןופ לייטנא
 ־ספראד" י ךעלרע ר״ד ןופ "דנאל םענעדלאג ןיא" ;ףאק ר״ד
 ןייז וצ רעווש" !ןירבאק ןופ ״קלאפ ןייז וצ קירוצ״ ןוא ״גנוי
 ־ארדאלעמ ׳ןסעיפ ייר א ךאנ ןוא ;םכילע־םולש ןופ "דיי א
 ־ונעג באה ךיא עכלעוו ןיא ,סעטערעפא ןוא סעידעמאק ,סעמ

 .לייטנא ןקידנעעזנא ןא ראג ןעמ

 ןוא פעיזנעצער ליפ רעייז תושר ןיימ ןיא ריז ןעניפעג סע
 ןיא ׳עכעלטסירק ךיוא ווא רעקיטירק עשידיי ןופ ןפורפא־ביול
 ־טאעט עניימ טצאשעגפא וויטיזאפ ץנאג ןרעוו סע עכלעוו
 רעטסערג ןיימ רעבא .ןראי יד ןופ ךשמ ןיא ןעגנווטפיוא עלאר
 םוצ גנויצאב ןיימ זיא גאט ןקיטנייה וצ זיב םאוו ,זיא ץלאטש
 זיא ןוא עקידמירביא־ח״מר־לכב א ׳עלופטקעפסער א רעטאעט

 •ןבעל ןיימ ןופ דוסי־רקיע רעד ןבילבעג

 ןאמלוב והילא

 *רענטוק םהרבא

 ןבראטשעג עקירעמא ןיא זיא ראי ןטס־1958 .טפעס ןיא
 רעקסוטלופ ןופ רעסישזער ןוא רעריפנא רעקיראי־גנאל רעד

 .רענטוק םהרבא ׳זיירק ןשיטאמארד ןשידיי

 ןראי יד ןיא קסוטלופ ןייק ןעמוקעג זיא רענטוק םהרבא

 םעבופ עיפארגאטאפ רעניימעגלא רעד ןיא עז דליב ןייז *
 ,ייר עטשרעביוא ,סטכער ןופ רעטרעפ ;זיירק־מארד רעקסוטליפ

 .344 .ז

 ןופ טייצ רערעווש א ןיא ,המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ
 ־פיונוצ ןעגנולעג םיא זיא ךאד ןוא .טיונ ןוא רעגנוה ,תופיגמ
 ןופ ןוא רעטאעט ןופ רעבאהביל עפורג א ךיז םורא ןעלמאז
 עשיטאמארד עשידיי יד ןדנירג ןוא רוטלוק רעשידיי רעד
 רעטאעט שידיי ןעוו טייצ רעד ןיא .קסוטלופ ןיא עיצקעס
 זיא "קישטשראיטקא" ןא ןייז וצ ןוא לוספ־ףירט ןעוועג זיא
 ןייטשגא םאד זיא ,"החפשמ רעד ןיא קעלפ" א ןעוועג ןדיי ייב
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 רענטוק םהרבא

 ־ימלוק רעד ןעוועג קסוטלופ ןיא זיירק ןשיטאמארד םענופ
 ־לעזעג רענעטירשעגראפ רעד ןופ ףמאק םענופ טקנופ עיצאנ

 .רוטלוק רעכעלטלעוו רעיירפ א ראפ טאטש ןיא טפאש

 ־ליב עלעטימ ןייק טגאמראפ טשינ טאה רענטוק םהרבא
 טאה רע ,גנולושסיוא־רעטאעט ןייק טאהעג טשינ ןוא גנוד
 דפורא ןופ קיטקארפ־רעטאעט לטיב שפיה א טאהעג רעבא
 ןעוועג ןוא םעפורט־רעטאעט עקידנרעדנאוו טימ ךיז ןפעלש
 .טראוו ןשירעלטסניק םעד ןבעל ןוא בייל טימ ןבעגעגרעביא

 ,םיסנרפ־טאטש עקידנשרעה יד ןופ םענאקיש ןוא תופידר יד

 טשינ ראג טימ ןבאה —י החפשמ רענעגייא ןייז ןופ ךיוא ןוא
 רעייפ םאד ןשאלעגסיוא טשינ ןוא תובהלתה ןייז טרענימעג

 .טרעקאלפעג םיא ןיא טאה סאוו ,עניב רעד וצ

 רעד רעדא סוחי רעד טריסערעטניא טשינ טאה ןרענטוק
 ־עגנא ךיז ןבאה עכלעוו ,לדיימ רעדא רוחב ןופ זנעצ־םגנודליב
 ןזיירק־מארד יד יוו) עיצקעס רעשיטאמארד רעד ןיא ןסאלש
 עסיוועג א ןזיוועגסיורא טאה םע ראנ רעוו .(ןפורעג ךיז ןבאה
 ןייז .ןעמונעגנא ןראוועג םיא ךרוד זיא ׳טנאלאט ןופ סאמ
 ףיוא ןוא רענעגנולעג א ןעוועג ללכ ךרדב זיא ביילקסיוא
 עלא ןטערטראפ ןעוועג זיירקדכארד םעד ןיא ןענעז ןפוא אזא

 .טאטש ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש

 ןופ ישזער םעד קנאד א סאוו ,עיצקעס עשיטאמארד יד
 טימ טאה ,טאטש ןיא גלאפרעד םיורג טאהעג טאה ןרענטוק
 •קסוטלופ ןופ םעיצוטיטסניא עשידיי עלא טנידעג תוסנכה עריא

 ןייז טימ רעליפשטימ יד טימ טלייטעג ךיז טאה רענטוק .א
 ןענרעל וצ ךיז טומ םעד טאהעג דיוא ןוא גנוראפרעד־דעטאעט

 .ערעדנא ןופ

 טלעטשעג טאה קסוטלופ ןיא זיירק רעשיטאמארד רעד

 עפורג א טימ טאה רענטוק .טרעוו ןשירעלטסניק א ןופ ןסעיפ

 ןוא ראוטרעפער־דנוש םעד דיז טלעטשעגנגעקטנא ןטסיוויטקא

 ־נעטשראפ ןוא קאמשעג ןלעוטבוס םעד םלוע םייב טלקיווטנא

 ־עטיל ןוא ןלערוטלוק ןכיוה א ןופ גנוריפפיוא ןא ראפ שינעד

 ־עג יד ןגיוא עניימ ראפ ןעייטש טנייה זיב .אווינ ןשיראר

 :יוו ,עניב רעד ףיוא טרעפרעקראפ טאה רע םאוו ,ןטלאטש

 ןיא ןאגאפראה ׳"גנוי־ספראד" םנירבאק ןיא עליוב לקנאי

 ,ןידראג ןופ "שטנעמ רעדליוו רעד" /׳רעגראק רעד" םרעילאמ

 ."ענעגנאהעג ןביז יד" םוועיערדנא ןיא קאנאגיצ עקשימ

 יקסווארבמאד עיבארכ רעד ׳"בנג עקטאמ" םשא ןיא עקטאמ

 ,ןלאר עקיזאד יד ןיא .עדעדנא ליפ ןוא "םישרוי יד" םשא ןיא
 רעכעלגנירפשרוא ןייז טקעלפטנא ךיז טאה םע עכלעוו ןיא

 ןוא גאטייוו רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענעז ,טנאלאט
 .שטנעמ ןטקידיילאב םענופ ףמאק

 א יוו רעבא ,ייטראפ םוש ןייק וצ טרעהעג טשינ טאה רע
 ןוא־רעטעברא יד טימ טריזיטאפמיס רע טאה קלאפ ןופ דניק
 ענייז ראפ קיטירק רעדא גנונעקרענא רעייז ןוא ןסאמ־םקלאפ
 ־יצעד ןוא עקידנבעגסאמ יד םיא ראפ ןעוועג זיא ןעגנוריפפיוא

 .עקידנריד

 ןייז תעב ןעגנורעדאפ עגנערטש ענייז טימ קיטייצכיילג
 ךיוא זדנוא רע טאה ,עסעיפ א ןריסישזער ןוא ןלעטשנייא

 טשינ .ראמוה ןקידלדורפש ןוא ןטנוזעג ןייז טימ ןעוועג הנהמ
 ןופ עגר א ןיא טרעטנומרעד ןראוועג רימ ןענעז לאמנייא
 ראמוה טימ טאה רע םאוו ,זאירוק־רעטאעט א ןופ — שואי

 .דעלטרעוו־סקלאפ ענייז ןופ רעדא טלייצרעד

 ןענעז עכלעוו יד וצ טאהעג טאה רע םאוו ,ץרא־ךרד רעד
 ןעמוקעג זיא ,גנודליב ןוא ןסיוו ןיא םיא ןופ רעכעה ןענאטשעג
 ,טעקנאב־םגנונגעזעג םעד תעב קורדסיוא םוצ ןטסטלובמא

 ראפפא ןייז וצ 1930 ראי ןיא טנדראעגנייא טאה ןעמ םאוו
 ־יוא ,ןעמונעגלייטנא ןבאה םע ןכלעוו ןיא ןוא עקירעמא ןייק
 םינקסע עלא ׳זיירק ןשיטאמארד םענופ רעדילגטימ יד רעס
 ־פא יד ןיא .םעיצוטיטסניא עכעלטפאשלעזעג עשידיי יד ןופ
 ־עגפא סרענדער יד ךיז ןבאה טייקיטעט ןייז ןופ ןעגנוצאש
 ־אכ ןייז ןופ ןכירטש עוויטיזאפ יד ףיוא ראנ טשינ טלעטש
 דלעפ ןפיוא ןטסנידראפ ענייז ףיוא ןוא טייקיטעט ןוא רעטקאר
 ךיז ןטסאמראפ ךיוא ראנ ,עניב רעשידיי רעקסוטלופ רעד ןופ
 ןלאר ןוא ישזער ןופ ןדאטעמ עגייז וויטקעיבא ןצאשוצפא
 ןא ןצנאגניא ןעוועג טשינ רעדייל ןענעז עכלעוו) גנולייטראפ
 רעייז טרעפטנעעג טאה רענטוק םהרבא .(תוינפ עכעלנעזרעפ
 ןטכאלפעגכרוד ןעוועג זיא עדער־םגנונגעזעג ןייז .שירבה
 ןטוג ראג־זיב א טכאמעג טאה יז ןוא ןטאטיצ־רעטאעט טימ

 .עקידנזעוונא עלא ףיוא םשור

 טפאשלעזעג רעוויסערגארפ ןוא טנגוי רעשידיי רעד ראפ
 ,ןרענאיפ יד ןופ רענייא ןעוועג רענטוק םהרבא זיא טאטש ןיא

 עטיירב יד וצ רעטאעט עשידיי םאד טגנערבעג ןבאה עכלעוו
 םעד ןטיה יירט ןלעוו ,רעטעבראטימ ןוא םידימלת ענייז .ןסאמ
 םעד ,רעזייוו־געוו ןוא רערעל רעייז ןופ קנעדנא ןוא רכז

 .ןראי־טנגוי ערעייז ןופ רבח ןוא דניירפ



 (קעטעימ) ןאמרעבליז יכדרמ

 יפא רעטילימ עשיליופ סאד טאה ראי ןטס־1920 יגוי ןיא

 טימרעד ןוא עשראוו רעטניה ןופ יימרא עטיור יד ןסיוטשעג

 א ןופ הכולמ עשיליופ ענענאטשטנא יינ יד טעוועטארעג

 ןוא גנוריגער רעשיליופ רעד ףליה וצ .םישזער ןשיטעיוואס

 עשיזיוצנארפ עקידטלאמעד יד טאה רעטילימ ןשיליופ םעד

 ןריציפא ערעכעה ןופ באטש ןלעיצעפס א טקישעג גנוריגער

 .* ןאגייוו םיסקאמ לארענעג ןטמיראב ןטימ שארב

 ,טהנעטעג ןזיוצנארפ יד ןבאה ,גיז םעגעטלאהעגפא ןכאנ

 לארענעג וכעד ןעקנאדראפ וצ זיא ןקאילאפ יד ןופ ןוחצב םעד זא

 ,ןיילא ייז ראנ זא ,טהנעטעג רעבא ןבאה ןקאילאפ יד .ןאגייוו

 קלאפ ןצנאג ןופ חוכ ןוא קיטקאט ,עיגעטארטס ,רענעלפ ערעייז

 יד ןופ ןסיוטשפא םאד .ןוחצנ ןלופמור םוצ ןעוועג םרוג ןבאה

 רעד ייב סנ,, רעד ,עשראוו ןופ ןרעיוט יד ןופ ןקיוועשלאב

 ץנאג ךרא ראנ ןליופ ראנ טשינ טעוועטארעג טאה — ״לסייוו

 .עפארייא

 ךעמ ךאנ זיא ,"טקילפנאק שזיטסערפ" םעד ץארט רעבא

 ןליופ ןשיווצ טפאשדניירפ עקידתורוד יד ןראוועג טקראטשראפ

 עצנאג א טריטיזיוו טאה ןאגייוו לארענעג ןוא ךיירקנארפ ןוא

 עשירעטילימ עלא טעמכ רקיעב ןוא טעטש עשיליופ עייר

 .סעיצאמראפ

 ־עגפא ןאגייוו טאה 1920 ראי תועובש ןופ געט יד ןיא

 ןט־13 םעד שארב ןוא קסוטלופ טאטש רעד ךוזאב א טאטש

 .קלופ

 רעטשרע רעד תעב זיא (דנאגייוו) ןאגייוו םיסקאמ לארענעג *
 לארעבעג ןשיזיוצנארפ ןופ ףעש ןעוועג (1918—1914) המחלמ־טלעוו
 לאשראמ רעטמיראב רעד זא ,ןעמ טלייצרעד םיא ןגעוו .באטש
 ,ראפעג ןיא ןייז לאמא טעוו דיירקנארפ ןעוו" זא ,טגאזעג טאה שאפ
 טלעוו רעטייווצ רעד תעב .ךאגייוו לארענעג ןלעטש שארב ןעמ לאז
 ,ןרעלטיה וצ דיז ןבעגרעטנוא םכיירקנארפ דאנ ,(1945—1939) המחלמ
 לאשראמ) ישיוו ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג ןאגייוו ריז טאה
 ןופ ףוס ןזיב טרינרעטניא ןשטייד יד וביא ןבאה רעטעפש .(ןעטעפ
 טבירעג עשיזיוצנארפ סאד םיא טאה המחלמ רעד דאנ .המחלמ רעד
 יצ ,תועד יקולח יד טרעהעגפיוא טשינ ןבאה דאד .טריטיליבאהער

 םעד ןבראטשעג זיא רע .רעטעראפ א יצ טאירטאפ א ןעוועג זיא רע
 דילגטימ ןעוועג ראי 30 רעביא .ראי 98 ןופ רעטלע ןיא .1964.7.2
 .ןטעברא עשיראטסיה ןבירשעג .עימעדאקא רעשזייוצנארפ רעד ןופ

 ןאגייוו לארענעג ןופ ךוזאב
 לוש רעקסוטלופ רעד ויא

 ־עג טאה ןאגייוו םאוו ,קסוטלופ ןיא רעטרע יד ןשיווצ

 לוש־טאטש רעקסוטלופ יד ןעוועג ךיוא זיא ,ןכוזאב טפראד

 .ןענעוואד ןקידבוט־םוי ןתעשב

 םיללפתמ יד ךרוד ןראוועג ןעמונעגפיוא זיא העידי יד

 רעדנא ןייק ,ןוט ןעמ לאז סאוו רעבא .ליפעג קידקפס א טימ

 .ןעוועג טשינ זיא גאט רעקידנסאפ

 ,תועובש ןדעי ןיא יוו רעמ ךאנ זיא לוש יד זא ,ךעלריטאנ

 ןא טימ ׳ןעמולב ןוא רעמייב ,סנירג ןיא ןראוועג טצופעגסיוא

 ןפיוא זיב פערט־סגנאגניירא יד ןופ ןאוויד ןטגיילעגסיוא

 ןלעטאפ טלעטשעגסיוא ןראוועג ןענעז׳ס ווו ,ףיורא רעמעלאב

 ־ילימ עשיליופ עכדה ראפ ןוא עטיווס ןייז ןוא ןדנאגייוו ראפ

 .טייל־רעט

 קלופ ןט־13 ןופ קינוואקלופ רעד טאה טסעג יד טריפעג

 •באטש ןייז טימ יקסוואקלאיפ

 רעד ייב ןענאטשעג זיא הליהק רעשידיי רעד ןופ שארב

 ןאמרעטא םלושמ םייח ׳ר בר רעקסוטלופ רעד עמאנפיוא

 ־קאראכ חלימ א טימ ,שטנעמ רענעטירשעגטראפ א ,ל״ז ןהכה

 .םירפס עקינייא ןופ רבחמ ,רעט

 טאה ׳ךארפש עשיזיוצנארפ יד שרעהאב ךיא זא קידנסיוו

 ןייז ןצעחעביא לאז ךיא זא רימ וצ ןדנאוועג בר רעד ךיז

 םעד ןגעוו ,לוש רעד ןגעוו ןדנאגייוו ןרעלקרעד ןוא עדער

 ׳ןענעוואד ןקידבוט־םוי םענופ תוהמ םעד ,תועובש בוט־םוי

 .א״א בוט־םוי ןופ םיגהנמ יד ןגעוו

 רעזדנוא ןיא קלאפ ןט־13 ןיא טנידעג ןאד באה ךיא

 ביולרוא ףיוא ןעוועג ךיא ןיב בוט־םוי ןבילוצ רעבא ,טאטש

 ייב ךענעוואד ןלאינאמערעצ" םעד וצ לוש ןיא ןענישרעד ןוא

 ל׳תילט ןיילק א טימ ,טעדיילקעג שירעטילימ ,בר ןופ טייז רעד

 .ןעלסקא יד ףיוא

 ןעיורפ ,רענעמ טימ טקאפעגרעביא ןעוועג זיא לוש יד

 •רעדניק ןוא (לוש־רעבייוו רעד ןיא)

 ־עג גנארדעג רעד זיא ,ןעמוקעגנא ןענעז טסעג יד ןעוו

 .רעיוהעגמוא ןראוו
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 (קעטעימ) ןאמרעבליז יכדרמ

 טראוועגפא ןבאה ךיא ןוא םיתב־ילעב עקינייא ,בר רעד ,

 .לוש רעד ןופ פערט יד ףיוא טסעג יד

 .ןדיי רעקסוטלופ טקנעדעג טשינ ןבאה עמאנפיוא ןימ אזא

 ןעגנאלרעד תפ הרדס א ןביוהעגנא ךיז טאה םע ,ךעלריטאנ

 ןעוועג ךיא ןיב ,ןא טונימ רעטשרע רעד ןופ ןוא — טבעה

 .ןאגייוו לארענעג ןופ טייז רעד ייב

 זיא ןאגייוו זא ,יוזא ןעוועג רדס רעד זיא ןטשרע םוצ

 רעבא .ךיא ןוא בר רעד ןטייז יד ייב ןוא ןטימ ןיא ןעגנאגעג

 ןיימ ךיוא) רעקראטש א ןעוועג זיא שיורעג רעד יוו יוזא

 (עטסעב יד ןופ ןעוועג טשינ סיוא טזייוו זיא שיזיוצנארפ

 שידיי ןופ דייר םבר םעד ןצעזרעביא טפראדעג באה ךיא ןוא

 ־גיירא ןאעיוו ךימ טאה ,שיזיוצנארפ ףיוא שיערבעה ןוא

 טאה יוזא ןוא בר םעד ןוא םיא ןשיווצ ,טימרעד ןיא טזאלעג

 יד באה ךיא ןוא רעיוא ןייא ןיא טדערעגניירא בר רעד רימ

 ...רעיוא סנאגייוו ןיא שיזיוצנארפ ףיוא ןבעגעגרעביא רעטרעוו

 ־גארפ העסעב א ןבעל ןיא טרעהעג ןאגייוו טאה רעכיז

 םבר םעד ןצעזרעביא טפראדעג ךיא באה ,ףוס־ףוס ,שיזיוצ

 באה ךיא םאוו ,ןקירדסיוא טימ לופ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,דייר

 טאה בר רעד .שיזיוצנארפ ןיא טנרעלעג טשינ לאמנייק ייז

 באה ךיא זא ׳יוזא ,טסקעט םענעבירשעג ןייק ןופ טשינ טערעג

 ןלעוטנעווע ןא ןופ טייקכעלגעמ יד וליפא טאהעג טשינ

 .רעירפ ןופ ךיז ןטיירגוצ

 טסעג יד תעב ,רעמעלעב ןפיוא ןעוועג ןיוש זיא רעסעב

 באה ךיא ןוא תוליפת יד תעב ןלעטאפ יד ןיא ןסעזעג ןענעז

 ףיוא טרעפטנעעג ךיוא דייר םבר ןופ גנוצעזרעביא יד ץוח א

 .ןעגנורעלקרעד ענעגייא ןבעגעג ןיילא ךיוא ןוא ןגארפ סנאגייוו

 ־יפא עשיליופ יד ראפ ךיוא ךיא באה ,טייקכעלפעה תמחמ

 ךעלריטאנ זיא עכלעוו ,גנוצעזרעביא עשיליופ א ןבעגעג ןריצ

 .רומזמ א יוו ןעגנאגעג

 *יוטאק ןיא ןעמונעגפיוא ךיוא ןדנאגייוו ןעמ טאה רעירפ

 א טדערעג רעכיז ףיוא ןעמ טאה טראד) לאישטשאק ןשיל

 טשינ טאה (לידבהל) ךריק יד רעבא .(שיזיוצנארפ ןרעסעב

 טימ לוש רעשידיי רעד ןופ קיטאזקע יד ןטערטראפ טנעקעג

 יד ,ךיז ןעלקאש םאד יוו ,םיגהנמ ןוא ןפיט ,סרענעוואד עריא

 פעק יד רעביא םיתילט יד טימ ךיז ןקעדרעביא סאד ,תויועה

 טימ ןעמונעגרעביא טשינ ראה א ףיוא ךיז ןבאה ןדיי .וו״אא

 ...לארענעג א "סעפע" ןופ טייקנזעוונא רעד

 טסעג עבעלטסירק יד ףיוא טאה לוש יד זא ,קפס ןא

 ןיא ןבילבראפ רעגנעל זיא ןוא קורדנייא ןסיורג א טכאמעג

 םנעמעוו ,לאישטשאק רעשיליוטאק רעד יוו ןורכז רעייז

 רעד .טייהדניק רעד ןופ טפאזעגנייא ןבאה ייז רעפסאמטא

 ןבראפ ןיא ,ןשריה ןוא ןבייל טימ שדוק־ןורא רעטצינשעג ןייש

 ־צנעפ יד ןיא ןשזארטיוו עטרילאק יד ;דלאג ןוא רעבליז ןופ

 ןבאה — ןזח םענופ םינוגינ־תוליפת עשילאטנעירא יד ז סרעט

 ץלא .לארענעג ןשיזיוצנארפ םענופ טייקירעגיינ יד ןגיוצעג

 רע ןוא קידנפאכראפ שממ ,לעניגירא ןעוועג םיא ראפ זיא

 ־םיוראפ ןעוועג זיא םע יוו רעגנעל לוש ןיא ןציז ןבילבעג זיא

 .ןעזעג

 באה ךיא ןוא טגערפעגסיוא ןכאז ליפ ןגעוו ךיז טאה רע

 ךעלגעמ טייוו־יוו ןוא ץרוק ןרעפטנע וצ םעלא ףיוא טימאב ךיז

 ןצעזרעביא טנעקעג טשינ באהכ םאוו ןוא ךעלדנעטשראפ

 רימ זיא סאד זא טרעפטנעעג ךיא באה ,ןרעלקפיוא רעדא

 .שיזיוצנארפ ףיוא ןבעגוצרעביא ךעלגעממוא

 טאה םע זא ןענאטשראפ ךיא באה ןענוואד ןתעשב

 יד ןיא ןרעהנייא רדסכ ךיז לאז ןאגייוו זא ,ןיז ןייק טשינ

 ־רעליטש םיא ךיא באה .תוליפת יד ןופ רענעט ענאטאנאמ

 קסוטלופ ןשידיי ןגעוו תוישעמ רעיוא ןיא טמיורעגנייא טייה

 ־עגסיוא זיא טאטש רעד ןופ ןעמאנ רעד זא םעד ןגעוו ןוא

 ,זיראפ ןיא (רעיוט־ןוחצנ) ףמאירט עד קרא" ןפיוא טצירק

 .לאפ ןשיראטסיה ןטנאקיפ םעד ךיוא ערעדנא ןשיווצ ןוא

 שראמ ןייז ןיא ןאעלאפאנ ךיז טאה 1806 ראי ןיא ןעוו

 רעקסוטלופ ןיא געט םקעז ףיוא טלעטשעגפא דנאלסור ףיוא

 ןעמונעגוצ רע טאה ,(1806 רעבמעצעד ןט־28 םעד) םאלש

 ןטימ קסוטלופ ןופ יורפ עשידיי עגנוי א ןירעשטעמלאד םלא

 שיסור ,שיליופ ,שידיי טנעקעג טאה עכלעוו ,ןרעטש ןעמאנ

 ־יטרא רעד טימ ןקידנעטשראפ וצ ךיז ידכב ,שיזיוצנארפ ןוא

 ־רעטייוו ןייז ןיא טיילגאב םיא טאה יז ןוא גנורעקלעפאב רעק

 ־נעזרעפ ןעק ךיא .םיחטש עטרעבארעד יד רעביא געוו ןקיד

 ןלייצרעד ןיימ טצעזעגראפ ךיא באה — לקינייארוא ריא ךעל

 ןייז ןוא עקירעמא ןיא ןאטסאב ןיא טציא טניווו רעכלעוו —

 *לימ א ,טייקכעלנעזרעפ עטנאקאב א ,ןואטס יאויד זיא ןעמאנ

 ןעוועג קסוטלופ ןיא זיא עטאט ןייז .פארטנאליפ א ןוא רענאי

 .עקירעמא ןיא רעדיינש א רע זיא טנייה ךאנ ןוא רעדיינש א

 רעלופמור רעייז טימ ץלאטש ןענעז סנואטס יד זא ,ךעלריטאנ

 .עבאברעטלע ןוא עבאב

 ךיז טאה לוש ןיא ןאגייוו לארענעג ןופ ךוזאב רעד ןעוו

 ןופ רעייטשראפ יד טימ טנגעזעג ךיז טאה רע ןוא טקידנעעג

 יד טקירדעג גנאל גנאל רימ רע טאה הליהק רעשידיי רעד

 ...טנאה

 ־עטילימ" םאד רקיעב ןוא טאטש יד טאה טייצ עגנאל א

 סדנאגייוו טימ ןליטשנייא טנעקעג טשינ ךיז "קסוטלופ עשיר

 ןעמ טאה גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןשיווצ ךיוא ןוא טיזיוו

 םענופ ךוזאב םעד ןגעוו ןלייצרעד וצ טרעהעגפיוא טשינ

 .לוש רעקסוטלופ רעד ןיא לארענעג ןשיזיוצנארפ

358 



 ןעגנוריסאפ ןוא ןדאזיפע

 ...וק רעיורג רעד ןופ "ףור" רעגנאל רעד

 .1920 ראי

 טמוק (קסוטלופ ןבעל) עוואקדנאלאג עדנערא רעד ןיא

 ־דעייא רעדא ןטכענ יוו טשינ זיא םאוו ,םניוזא ראפ טנייה

 .ןטכענ

 טעוועדליוו רעכלעוו ,םזיטימעסיטנא ןופ טייצ יד זיא םע

 .ןליופ ןטיירפאב סאוו ראנ םענופ דרע רעד ףדא

 ־גייא ןכאנ ןקיש וצ ןליופאב טאה שטיוועינארכ ץירפ רעד

 שוריפב םיא ןוא ,רעטכאפ םעד לרעב ,ףראד ןיא דיי ןקיצ

 םיצירפ יד ןופ ץנערעפנאק א ףדא יוו תויה :ןעוועג עידומ

 ,רעפרעד יד ןופ ןדיי עלא ןגאזוצפא האוועג ןסאלשאב זיא

 תורות־רפס ערעייז טימ םיתא םוטעמוא ןענעז ןדיי יד לידו

 טייצ רעד ןיא םיאנוש עשיליופ יד ןעוועג םינפ לבקמ ןוא

 .לרעב ׳רע זיא ,ןבב ,עיזאווניא רעשיטסדועשלאב רעד ןופ

 .יד ןופ ללב ןיא ךיוא ,דיי םלא

 טסייוו וד — טגאזעג ץירפ רעד טאה — וקרעב עינאפ —

 ןייק ןעמוקעגראפ טשינ לאמנייק זיא זדנוא ןשיווצ זא ,ךאד

 ךעלרע דימ וטסאה ראי 15 ןופ ךשמ ןיא .ךייג" ןייק ןוא ״אי,,

 ןלעטשנגעק טשינ ךימ ןאק ךיא רעבא .טנידעג יירטעג ןוא

 .סולשאב ןקיזאד םעד

 טראוו א ןא ןוא ןרערט טלקניפעג ןבאה ןגדא םלרעב ןיא

 ־עג זיא רע .זיוה סצירפ םעד טזאלראפ רע טאה ןדערוצסיורא

 .עגייפ ,בייוו ןייז "הרושב עטונ" יד ןגאזנא ןעגנאג

 יקצינראי רשא ןעמוקעגנא זיא גאט ןבלעז םעד ןיא דאנ

 ךאנ ןופ ןוא הרושב רעבלעז רעד טימ סענאדיימ ףדה ןופ

 .ןעגנאגרעד גנאלק רעבלעז רעד זיא ןפייה ערעדנא

 ךיז רעטכאפ רעד לרעב ןדש טאה ,םנגראמ וצ ךיילג

 םיא ןוא בר ןקיטראד םוצ ןיידא ,קסוטלופ ןייק ןגארטרעד

 ־עג טאה בר רעד רעכלעוו ףיוא ,הריזג רעד ןופ טלייצרעד

 .םימשה ןמ זיא םאד זא טרעפנטע

 *פיונוצ רעטכאפ רעד לרעב טאה ןגראמירפ ןלעה א ןיא

 ןבאז־בוטש ערעדנא ךאנ ןוא טנאוועגטעב לסיב םאד ןבילקעג

 ."העיסנ" רעד וצ ןטיירג ךיז ןעמונעג ןוא

 ראפ טלמאזראפ ריז ןבאה ףראד ןופ םירעיופ ךס א

 .בוטש ןייז

 רעטאפ ןיימ ןעוועג זיא סאד — רעטכאפ רעד לרעב

 .ןעוועג דניק א ןאד ךאג ןיב ךיא ןוא

 טאה םאוו ,ןגעמראפ םעד ןשדוצ יוו ,ךיז ןאמרעד ךיא

 ערעזדנוא טנעקרעד ךיא באה ןיירא געוו ןיא ךבילקעג" ךיז

 טריפעג טאה׳מ עכלעוו ןיא ,רענעגעוו עגנאל ייווצ יד ןוא יק 5

 ,עדג עכדה יד •טיירג־עזייר ןעוועג ןיוש ןענעז — יורטש םעד

 טנעה יד ףיוא ןעמונעג ךימ טאה ,הנכש עטנעאנ א ערעזדנוא

 .טשוקעג גנאל ןוא

 ענייא םעצולפ טאה ףראד ןופ טרירעג ךיז ןבאה רימ ןעיו

 ןאטעג־ומ םענעגיוצעצ־גנאל א ,עיורג א ,יק ערעזדנוא ןופ

 .ףראד ןטימ טנגעזעג ךיז רעדא ןפורעג ןצעמע טלאוו יז יוו

 רעיורג רעד ןופ "ףור" רעגנאל רעד :ךיא טכארט טנייה

 רעזדנוא ןופ ףוס םעד טנכייצאב ןאד טלאוו רע יוו — ,וק

 ־אטש זדנוא ראפ רעיינ א ןופ בייהנא םעד ןוא ןבעל שיפראד

 .הפוקת רעשיט

 .קסוטלופ ןיא ןעמוקעגנא ןאד רימ ןענעז דזא

 טייקנזייא קחצי

 ראי 1926 ןופ ןטאנאמ עטשרע יד ןיא םאד זיא ןעוועג

 רעקיטכערפ רעייז רעד .טכאנ וצ קיטיירפ ןקידרעטניוו א ןיא

 םירבח טימ טקאפעג ןעוועג זיא ךויצ ילעופ" רעד ןופ לאקאל

 א ןעמוקעגראפ זיא׳ס .עכעלטנגוי בור׳ס ;רעקיטאפמיס ןוא

 *ראפ ךיז ןבאה עכלעוו ,םירבח ."טנווא לטסעק" רעכעלנייוועג

 ־יסח רערעג לאצ ערעסערג א זא ,טלייצרעד ןבאה טקיטעפש

 ..."ןויצ ילעופ" רעד ןיא סטפאנ־וצ־קיטיירפ א

 טצענערג סאוו לביטש רעייז ןופ רעיוט םעד ןבענ ןעייטש םיד

 ןעגנוי יד ןגעוו ,קיציה ןדער ןוא לאקאל רעזדנוא טימ ךיז

 ייז ןופ ערעקיציה .ןעמאזוצ ןעגנערבראפ םאוו ,ןדיימ ןוא

 ...תבש ץראווש ייז ןכאמ ןוא ןייגפיורא ףראד ןעמ זא ,ןעיירש

 רערעג ןיא .ךשוח ךיז טוט׳ס יוו טייצ ערעגנעל א ןיוש

 יד ןבילקעגניירא ךיז ןבאה תונכש ןייז ןיא םאוו לביטש
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 ךאוו עצנאג א .ןויצ ילעופ רעד ןופ "םעסקיש" ןוא "םיצקש"

 םיוא טזייוו ,ייז ןבאה .טשינ טייצ ןייק םידיסח יד ןבאה

 יד זיא הדועס רעד דאנ טכאנ וצ קיטיירפ זא ןסאלשאב

 .ןובשח א זדנוא טימ ןכאמ וצ טייצ עטסקיסאפ

 ־פיונוצ ךיז ןבאה טכאנ וצ קיטיירפ ןטנאמרעד םעד

 ןסיירוצניירא ךיז ידכ ,םידיסח קילדנעצ ירוצ א טלמאזעג

 ־עגסיוא" יד ןביירטרעדנאנופ ןוא לאקאל םעד ןיא חוכ טימ

 .הרבח "ענעסאל

 עטקיטעפשראפ יד ןופ העידי יד ןעמוקאב ןבאה רימ ןעוו

 ןוא ריט רעד ייב ךאוו א טלעטשעגקעווא רימ ןבאה ׳םירבח

 ךיז טאה ריט רעד ןיא .טנווא רעזדנוא טצעזעגראפ קיור

 ,יקסנילעשז םהרבא רעטנאקאב־טאטש רעד ןזיוואב םעצולפ

 ןעזרעד טאה רע ןעוו ןוא ,טייוו טשינ טניווועג טאה רעכלעוו

 זיא׳ס םאוו טגערפעג ייז רע טאה ,"רערעג,, לאצ עסיורג יד

 ךיז עלא ןלעוו ייז ןעוו זא ,טרעלקרעד ייז רע טאה .ןעשעג

 .גנוסיגראפ טולב וצ ןעמוק ו״ח ןעק ,זדנוא וצ ןסיירניירא

 ייז סאוו ןעז ףיורא ייג ןוא ןבעל ןיימ ןייא לעטש ןיילא ךיא"

 ןאטעג גאז א רע טאה — ןסילשאב רימ ןלעוו ךאנרעד ,ןעוט

 קידנעעזרעד ..."םשה שודיק" ףיוא זדנוא וצ ףיורא ןוא —

 טצעזעגראפ ןוא טכאמעג קידנסיוו טשינ ךיז רימ ןבאה ,םיא

 רע .ץאלפ א ןבעגעג םיא ןבאה סרענדרא יד .טנווא םעד

 .םרעפטנע ןוא ןגארפ יד וצ טרעהעגוצ םאזקרעמפיוא ךיז טאה

 ־לעוו ׳םלוע ןקיפעק 200 ךרעב םעד ןיא טקוקעגנייא טוג ךיז

 סרעפטנע יד טרעהעגסיוא גנונאפש טימ ןוא ןסעזעג זיא רעכ

 .רענדער יד ןופ

 .קעווא ןוא "תבש ןטוג" א טגאזעג רע טאה טייצ א ךאנ

 וצ ריא טגאוו יוו — :םידיסח יד ףיוא ןגירשעגנא טאה רע

 ?רעדניק עשידיי ףיוא טייקנסאלעגסיוא ןופ םילובלב ןכאמ

 ,ןעזעג טציא זיב באה׳כ סאוו ,טנגוי עטסנעש יד ךאד זיא סאד

 יוו .ןגארפ עשידיי טימ ךיז טריסערעטניא םאוו טנגוי א

 טביירט רעסעב טייג 1 ןלאפוצנא ייז ףיוא טשינ ךיז ריא טמעש

 יד ןיא ןטראק ןיא ןליפש ןוא ןציז םאוו ,יד רעדנאנופ

 ״...!סעיפיינק

 עטסמיראב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא יקסנילעשז למהרבא

 * זיוה ןגייא ןא ןופ תיבה־לעב א ןוא רעטסיימ־רעטסוש

 ווו ,הליהק רעד ןיא ראזאד א ןעוועג רע זיא גנאל־ןראי

 יד ןופ ןעגנורעדאפ עטכערעג יד ראפ טפמעקעג טאה רע

 .רעקרעווטנאה עשידיי

 תיבה־לעב םוש ןייק ייב ןבאה רימ ןעוו ,1936 ראי ןיא

 ־עג קראטש יוזא רעד ראפ לאקאל א ןעגניד טנאקעג טשינ

 ־עשז םהרבא זדנוא טאה ׳קעטאילביב־״וואכאראב" רעטפדור

 ןעוועג זיא םיא ייב .זיוה ןייז ןיא הריד א ןבעגעגפא יקסניל

 ׳ןזיב עיצוטיטסניא רעקיזאד רעד ןופ טרא־ץיז רעטצעל רעד

 •גנוטכינראפ ןוא ךורבסיוא המחלמ

 ינטיקנעלב .ש

 .367 'ז ,״ןשטנעמי־סקלאפ ןופ ןפיט״ יקסנילעשז למערבא :עז *

 ...רכש ריא ןוא לארשי תאנש
 (גנוריסאפ ענעטלעז א)

 תורוד־רוד ןופ טנכערראפ ךיז טאה קסוטלופ טאטש יד

 רעוועשראוו ןיא טעטש עשיטימעסיטנא יד ןופ ענייא ראפ

 ןייק אד ןבאה .ד״י ןט־19 ןופ בייהנא ןזיב .אווטסדווועיאוו

 יד ןופ רעווראפ םעד בילוצ ,ןעניווו טראטעג טשינ ןדיי

 .טאטש תפ ןראה יד — םיחלג עקיטכעמלא טלאמעד

 ןגיוצעג טאה גנורעקלעפאב עשידיי יד סאוו םעד ץארט

 ןופ ןעוועג טשינ סאד זיא ,םייוג יד ןופ בור יפ לע הסנרפ

 ןופ םירעיופ יד ןופ ראנ ,טנעמעלע ןשיטאטש ןכעלטסירק םעד

 ־עלק ,עקליוו ,םעראספ ,עטירבא :יוו ,רעפרעד עקימורא יד

 טימ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,א״א עציניוו ,קסמאז ,עוועש

 ,גאטיירפ ןוא קיטסניד ,ךאוו ןיא לאמ ידוצ ןענאפשעג ערעייז

 רעשיפראד רעייז געט־קראמ יד ןיא ןפיוקראפ ןיירא טאטש ןיא

 ־סטעברא עטושפ ןוא עכאפנייא ,םירעיופ יד .עיצקודארפ

 רעייז ןבאה עכלעוו ,ןדיי יד וצ יורטוצ טאהעג ןבאה ,ןשטנעמ

 ןוא ךיורבעג םענעגייא םוצ רעוו ,טפיוקעגפיוא עיצקודארפ

 ,"קעשאמ ןייז" טאהעג ךיז טאה רעיופ רעדעי .לדנאה םוצ רעוו

 ייב חאנפא טשינ םיא טעוו רע זא טביילגעג טאה רע ןכלעוו

 רעשיפראד ןייז ראפ טפיוקעגנייא טאה רע םאוו ׳ןעלקיטרא יד

 ןקרעמאב וצ יאדכ .ךיורבעג־בוטש ןייז ראפ רעדא ,טפאשטריוו

 רעיופ ןשיווצ ןעוועג קידנעטש זיא םאוו רשק ןגנע םעד ןגעוו

 ןעוו ,גירק־טלעוו ןט־2 ןראפ טראה זא ,רחוס ןשידיי םעד ןוא

 יד ןוא טקראטשראפ ראג ךיז טאה םזיטימעסיטנא רעד
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 עטסבראה יד ןעמונעגנא טאה "אגעווט אד יאווט" :ןופ גנוזאל

 טימ ןדנובראפ ןעוועג שממ זיא ןדיי א ייב ןפיוק !םעראפ

 ,ןטימעסיטנא עשיטאטש יד טאוו ,םעד ץארט זיא — הנכס

 טלעטשעגקעווא ןבאה ׳טנגוי עקידנרידוטש יד טפיוהרעביא

 טאה טאוו טטירק ןדעי ןוא ןטפעשעג עשידיי יד ייב ןטעקיפ

 טוג — ״אדישז וא יופוק עינ״ :ןפיוא ןייז וצ רבוע טגאוועג

 ןענעבנגניירא םעטרעיופ יד ךיז ןגעלפ ־ואד ,ןעוועג "דבכמ"

 עשידיי יד ףיוא ןעוועג רתוומ טשינ ןוא ןריט־רעטניה יד ךרוד
 .םירחוס

 ןופ ןלייצרעד םעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ,אד ליוו ךיא

 ־ראפ עקאט זיא טאוו ,םענעטלעז א ,לאפ ןשיטימעסיטנא ןא

 טימ גירק־טלעוו ןטייווצ ןראפ ןופ טייצ רענעי ןיא ןפאל

 .ראטאקאל ןשיטימעטיטנא ןא ןרעזדנוא

 ,(קראמ־ריזח) קעניר־דואנ ןפיוא טניווועג ןבאה רימ

 ר עד ןבענ ,לימ־םגניר רעקיקאטש־ףניפ רעד ןופ טייוו טשינ

 ־טטירק עכעלטע טביווועג ןבאה זיוה םעד ןיא .עינווארטקעלע

 .ןטייווצ ןראפ רעסערג רענייא ,ןטימעטיטנא ׳ןראטאקאל עכעל

 לאוואק רעד ןעוועג זיא לארשי־אנוש רענעטיבראפ א ראג ראנ

 ענייז טימ טניווועג זיוה םעד ןיא טאה רעכלעוו ,יקסלאקורד

 טימ ףיוה ןבלאה א ןעמונראפ טאה רע טאוו יד־אל .רעדניק

 רע זא ,ןזייוו טלאוועג רע טאה ׳עינרעקאיל ןוא יירעדימש ןייז

 םעד ןלאצ טשינ ןוא תיבה־לעב ןשידיי ןייז ףיוא "טפייפ"

 ,םיא ייב זיא טאוו ןוא ,טייצ רעד וצ טלעג־הריד םאד "דישז"

 .הווצמ רעכעלטטירק א ראפ טנכערראפ ןעוועג ,סרא טזייוו

 טאה ,לאטראווק ןראפ ןענאמנייא םיא ייב ןעמוקעג זיא׳מ ןעוו

 טאה "ןגראמ" רעד ןוא ."ןגראמ" :טרעפטנעעג קידנעטש רע

 ףוטדכי תעירק טימ ןעמוקעגנא זיא׳ט .םנגראמ ךס א ןריובעג

 טאה ךאד •םעטאלז ראפ א ןגירקעגסיורא םיא ןופ טאה׳מ זיב

 ןלאצאב טזומעג רע טאה ףוט־ףוס ,ןפלאהעג טשינ ראג םיא

 ןטריווזיוה יד לידו ׳ןעמוקעג זיא תיבה־לעב םעד טאוו םאד

 ץא טכירעג ןכרוד ןלייטרוא ןעמוקאבטדרא ןבאה ןליופ ןיא

 טשינ קילדוזייב ןבאה עכלעוו ,עלא יד עיסימטקע ןבעגעג

 .טלעג־הריד ןייק טלאצעג

 ,טלעג ךס א ןעקנירטראפ טאה יקסלאקורד רעבלעז רעד

 ׳ןפארט ןרעטיב םעד טאהעג ביל "דג" רעדעי יוו טאה רע

 עקידייל טרעגלאוועג קידנעטש ךיז ןבאה גנוניווו ןייז םורא

 ןופ ךורבטדא ןראפ ראי א ,לאמנייא .ןפנארב ןופ רעשעלפ

 ןיימ ןפורעגניירא רע טאה ,המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד

 זיוה רעד ןופ תיבה־לעב םעד — רענימילאג עשטאב ,רעטעפ

 ־הריד לטראווק א ראפ טלאצאב םיא ןוא ׳בוטש ןיא ךיז וצ —

 םאד ןעגגערבניירא טטאפעג טשינ טאה ןיקטלאקורד .טלעג

 ׳רע זא ׳ןטייה טשינ לאז םע ,ןיידא בוטש ןיא זדנוא וצ טלעג

 םעד טלעג םאד ןגארטניירא לאז ,קאילאפ ןב קאילאפ א

 ןקוב ךיז לאז ץירפ א יוו ןעזעגטדא םיא ייב טאה׳ט ,"דישז"
 .קעבאראפ א ראפ

 טלעג םאד טפוטשעגניירא טאה רעטעפ רעד ראנ יוו

 ,אקשטוב עינאפ" :יקטלאקורד פא ךיז טפור ,שאט־םעזוב ןיא

 ןעוועג זיא לאוואק רעד ."עלעזעלג א ןעקנירטסדא רימאל

 ...ןאטעג בילוצ רעטעפ רעד םיא טאה ,גנומיטש ערעטייה א ןיא

 רעכלעוו ,טנעילק א סעקסלאקורד ןסעזעג ךדא זיא שיט םייב

 ראפ םעטאלז טרעדנוה ראפ ענייש א טגנערבעג םיא טאה

 ןעקנורטעג ןוא ןייגליווו טזאלעג םידג יד ךיז ןבאה .טעברא

 םוצ ןדנאוועג ךיז טאה לאוואק רעד .זאלג א דאנ זאלג א

 א ףדא ןזדועגנא םיא טאה ןוא ןטייבראפ לאז רע ׳רעטעפ

 .ענינאלט טימ עקניש רעלעט

 ,יקסלאקורד עינאפ" :טלכיימשעצ ךיז טאה רעטעפ רעד

 ,דיי (רעמורפ) רענשזאבאנ א ןיב ךיא זא ,ךאד טסייוו וד

 רעד ,טראוו א וצ טראוו א ."ריזח ןסע וצ ןטאבראפ זיא זדנוא

 טימ רע טאה ,טטאג ןייז ראפ ןטיילפ טלאוועג ךיז טאה יוג

 םיא ןוא םעלק ןיא רעטעפ םעד טפאכעגניירא סעפאל עטסעפ

 יד ןשיווצ ריזח קיטש א טפוטשעגניירא רעדא טרימשעגנא

 ןטירעגטיורא ,טלגנארעג םיא טימ ךיז טאה רעטעפ רעד .ןפיל

 ץפ טגאיעג יוו ןוא טנעה ענייז ןופ תוהוב עלא טימ ךיז

 ךיז וצ ןיידא ,הריד םלאוואק ןופ ןפאלעגסיחא םידש טנזיוט

 רע .ןראצ ץפ רענעדנוצעגנא ןא ,רעטעפאסראפ א בוטש ןיא

 טשינ ,טורעג טשינ טאה רע ,ןאקלווו א יוו טזיורבעג טאה

 ־עגנא לאוואק םעד טאה רע .השוב יד ןטלאהסדא טנאקעג

 ,טפשמ םעד טליפשראפ טאה יקטלאקורד .טכירעג ןיא טגאלק

 "דישז" םעד ןטעברעביא טזומעג ,ןטטאק־םטכירעג טלאצאב

 .ץיירק ןטדר האפ םעטאלז 50 ןדנעפש ךאנ ץא

 ־רעשישטייד רעד ןכארבעגסיוא זיא םורא ראי א ןיא

 קטוטלופ ןייק ןיידא ןענעז םעדראה עניורב יד .גירק רעשיליופ

 טעוועקעדזיא ךיז ןוא ןדיי 15 ןטאשעג בייהנא ןיא דלאב ןוא

 יד ןבאה ןכאוו יירד ךאנ .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד רעביא

 ־גאגעג ןענעז ייז .טאטש ןופ ןדיי יד ןבירטעגטדרא טייל־.ס.ס

 זיולב ןוא טעקאנ ,בוטש וצ בוטש ןופ ,ףדה וצ ףדה ץפ ןעג

 ןוא םינקז ׳רעדניק ,רענעמ ,ןעיורפ טפעלשעג ןעמ טאה

 ןגאלשעג ,םאג ןופ ,ףייה ןופ ׳ןבוטש ץפ טגאיעג ,עקנארק

 יד רעביא סנקעטש טימ ,ןדאלקארפ־ןסקיב טימ ,םעמוג טימ

 רעטנזיוט .רעפרעק ןופ לייט ןדעי רעביא ,ןגיוא יד רעביא ,פעק

 רעווקט ןטדרג םעד ןיא ןבירטעגניירא ןראוועג ןענעז תושפנ

 .םאלש םייב

 ־עג ץפ ףיולראפ ןיא "ןייר־ןדוי" ןראוועג זיא קטוטלופ

 .ןעהעש עטלייצ
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 ןעגנוריסאפ ןוא ןדאזיפע

 תאפ ןוא ףרה ןיא זדנוא וצ ןיידא ןענעז םיצאנ יד ןעוו

 ןיא ןעגנורפשעגניירא ךיא ןיב "\ סואאר עדוי" טפול יד טכליה

 ייז יוו םעד ךאב .יורטש טימ טקעדעגרעביא ךיז ןוא ןגאוו א

 זיא׳ס ןוא ףרה רעזדנוא ןופ ןדיי עלא טריפעגסיורא ןבאה

 ,ייה ןרעטנוא ןופ ןכארקעגסיורא ךיא ןיב ,ליטש ןראוועג

 תאפ ןעוועג זיא ריט יד רעבא ,הריד רעזדגוא ןיא ןפאלעגוצ

 ןיב חור א יוו ,רעטצנעפ םעד ןסירעגפרא באה ךיא .טכאמ.

 ,גוצרעביא ןא טפאכעג ,בוטש ןיא ןעגנורפשעגניירא ךיא

 ןוא ךעלדיילק ראפ א ׳שעוו לסיב א ןפראווניירא ןביוהעגנא

 ,םרא טזירו ,ןבאה םינבש עבעלטסירק עניימ .ןשטאל ךרא

 ךיז ייז ןענעז ,רעטצנעפ ןברוד ןיירא ןיב ךיא יוו טקרעמאב

 טשינ ןוא םורא ךיז טלעטשעגמורא ,ןעמוקעגנעמאזוצ עלא

 ןפאלעג זיא ןראטאקאל יד ןופ רענייא .םיתא דימ טזאלעג

 ,ןעמוקעגוצ זיא רענלעז רעשישטייד א ןעוו .ןרסמראפ ךימ

 רזא ,טנעה יד רעביא פאלק א ןבעגעג ךיילג רימ רע טאה

 ןבאה ןטםתק ת .ןלאפעגסררא רימ ןענעז ןשטאל ת זא

 ־קעפס םוצ טקוקעגוצ ךיז דיירפ ענעטלאהאב ןייק טשינ טימ

 ךיילג רימ טעוו שטייד רעד זא ,רעביז ןעוועג ןענעז ייז .לקאט

 .טולב שידיי דאנ הוואת יד ןקיטעז ךיז ןלעוו ייז ןוא ןסישרעד

 ךימ טאה רע .קערש טימ ןעמוקעגפא זיולב רעבא ןיב׳כ

 עפורג א ךאנ טימ ןסאלשעגנייא ןוא ףיוה ןופ טריפעגסררא

 ,ףרה ןופ דימ קידנריפסיורא .שראמ ןקירעררט םעד ןיא ןדיי

 טניווועגפא באה׳כ עכלעוו טימ ,םינכש עכעלטסירק יד ןבאה

 תאנ רימ ןוא טכאלעגסיוא ךימ ,ןראי רעקילדנעצ ןעמאזוצ

 ןעמענוצ טלאוועג טסאה וד ,"אוותישז אווישראפ" ןגירשעג

 ,עליגאמ א ,ךכאז" ןבאה ןיוש וטסעוו טציא ,ןכאז ערעזדנוא

 .ךטיירגוצ דלאב ריד ןעמ טעוו ,רבק א

 תאפ טנעה ת ,ףיוה ןטימ ןיא ןענאטשעג זיא יקסלאקורד

 ןוא טקוקעגכאנ ךימ שירעליווו ,סענעשעק יד ןיא טקעטש

 ןשידיי" ץפ ןראוועג רוטפ ,טגאז רענייא יוו ,טלכיימשעג

 טעוו רע ,לגייפ רעיתפ א ןייז רע טעוו טציא ."טריווזיוה

 ־לאשראפ" םעד — טלעג־הריד ןייק ןלאצ רעמ ןפראד טשינ

 ,ןסעגראפ ןצנאגניא רע טאה דיירפ סיורג ץפ ."דישז םענעט

 טקיטכענקראפ ןא טציא ןופ טרעוו ,"אקסלאפ" ןייז ,ןלרפ זא

 ןאק לוויטש רעשיצאנ רעד זא ןוא טנאפוקא ןשישטייד םוצ

 ףוס ןייז ןוא ,םעסנאוו עקצעכאילש ענייז ףוא ןטערט ךרא

 .ןעמוקעג עקאט זיא

 טזומעג ןקאילאפ יד ןבאה טנאפוקא ןשיצאנ םעד רעטנוא

 טראטעג טשינ ןוא ראטנעווניא ןקידעבעל רעייז ןרירטסיגער

 .ןשטייד יד ןופ שינעברלרעד רעד ןא ןסינעג םעד ןופ

 ןיילק א טרירטסיגערראפ ןעוועג זיא ,ןיקסלאקורד ייב

 זיא ,ריזח ןסררג א ףיוא ןסקאוועגסיוא זיא םע ןוא לריזח

 .טנאפוקא םעד ןגולקרעביא ןלאפעגנייא לאוואק ןערטיב םעד

 טרא ןייז ףרא ץא ריזח ןסיורג םעד טעלרקעגקעווא טאה רע

 ןגראזראפ ךיז קידנלעוו ,לריזח גניי ןיילק א טריפעגניירא

 ןיא םינכש עבעלטסירק ענייז קעווא ןענעז .רעטניוו ןפיוא

 ךיז ןבאה ןשטייד ת .טרסמעג םיא ןוא טרא ןקירעהעג םעד

 ירוצ ןופ ףיולראפ ןיא .דימש ןשילרפ ןטימ טעקצאצעג טשינ

 טנארפ עמאס ןיא הילת א ןראוועג טלעטשעגפרא זיא העש

 ייז ,גנורעקלעפאב יד ןפורעגנעמאזוצ טאה׳מ .קראמתיזח ןופ

 טכאמ עשישטייד יד יוזא רו ,ןקערשרעביא ךיז ןוא ןעעז ןלאז

 ערעייז ףרא רבוע ןענעז סאוו ,רעכערבראפ טימ ךיז טייגאב

 א טימ ןגיוצעגפררא ןיקסלאקורד טאה׳מ .ןעגנונעדראראפ

 יד ןגרצראפ ןוא ץאלק ןקידרעטעמ םקעז םעד ףרא קירטש

 ןטרעפ ןפרא ןוא ןעגנאהעג רע זיא געט יירד עצנאג .עילטעפ

 .ןבארגאב וצ טברלרעד ןוא ןעמונעגפארא םיא ןעמ טאה גאט

 עטצעל יד ןיא לארשי־אנוש רענעסיבראפ רעד טאה רשפא

 ,טנאמרעד ךיז ,קירטש ןפיוא טלפאצעג טאה רע ןעוו ,ןטוגימ

 ןיא ריזח קיטש א טפוטשעג דיי ןזעיגילער א טאה רע רזא יוו

 ןדיי יד טאה׳מ ןעוו ,החמש אלמ ןעוועג ןוא ןיתא ליומ

 .טאטש רעד ןופ םעווראב ןוא טעקאנ ןבירטעג

 .ודבאי ןכ
 אקסניבמעד־ארבערס לחר



 ןטראגמיוב לואש

 ורא> רע־גס >ד ו>א
 (ןעגנונעכייצראפ)

 ןעוו ,ןא טבייה רעקסוטלופ רעדעי יוו ןבייהנא לעוו ךיא

 ןוא ןריובעג זיא רע ווו ,טאטש ןייז תפ סאווטע טרעדליש רע

 ףיוא טגייטש סאוו ,טפאשביל א זיא׳ס .ןראוועג ןגיוצרעד

 ןענעז תונורכז יד םאוו ,זיא טוג ■ןוא ןברוח א ךאנ קיכאפליפ

 תרכיז ןיא ןשוק ןוא ןעילוטוצ ייז וצ ךיז ןאק׳מ ןוא ןבילבעג

 ...ןראי עשידיי רעקסוטלופ ערעייט עביל ענעי

 עלא יוו טאטש א ןעוועג קסוטלופ זיא ךעלכעלפרעביוא

 ־גענעק טאה ךיא יוו יוזא ראנ ,ןליופ־סערגנאק ןיא טעטש

 טימ תוכייש ןיא ׳טנגעגמוא רעד ויא טעטש ליפ טנרעלעג

 זיא ,קירבאפ־קיסע ןיימ ןופ םינינע יד ןגעוו תועיסנ עניימ

 ןיא זיולב טשינ אד ןיימ דיא .שרעדנא סאוו ןעוועג קסוטלופ

 -דקצארעס לשמל ביוא .תונורסח ןיא דיוא ראנ ,תולעמ ןופ ןיז

 —לעשזראכ—ץינשארפ ןוא טייז ןייא ןופ ענאלבאי—עשזגעז

 טעטש עקיזאד יד ןיא ביוא — טייז רעטייווצ רעד ןופ עוואלמ

 א םאוו ,םירחוס עשידיי ןופ סאלק־לטימ א ןעוועג זיא

 ,תוסנרפ־ילעב ענייש ןעוועג ןענעז ייז ןופ טנעצארפ 70—60

 טנעצארפ םעד ןיא קסוטלופ ןיא םירחוס עשידיי יד ןענעז

 העביא תובוח טימ טגראבראפ רעדא טייל עמערא ןעוועג

 עסיורג ץנאג םירחוס ןעוועג ןענעז םע סאוו םעד ץארט ,פאק

 םירחוס עשידיי יד ןופ, עגאל יד ךיא באה קילעפוצ) םידיגנ

 *םירחוס םענופ םעזערפ קידנעייז ׳טנעקעג טוג קסוטלופ ןיא

 ןטידוצ םענופ ךורבסיוא ןראפ ןראי עטצעל יד ןיא ןייאראפ

 .ןטיבעג ערעדנא ףיוא ןעוועג ריוא זיא יוזא ןוא .(גירק־טלעוו

 ♦..טקיטעפשראפ ריז וגאה קסוטלופ
 ,ןכאז ךס א טימ טקיטעפשראפ דיז טאה קסוטלופ יוו יוזא

 יוו ,הלכשה רעד טימ טקיטעפשראפ ךיוא ךיז יז טאה יוזא

 ¬רוקיפא םעד טימ רעדא ןפורעגנא סע ןבאה ןדיי ענרעדאמ יד

 לאפ א ןעשעג זיא .ןפור םאד ןגעלפ ןדיי עמורפ יד יוו ,תוס

 ןופ טפעשעג א טנפעעגפיוא טאה ןאמרעגנוי רעסיוועג א יוו

 .טאטש רעטייווצ א ןופ קידנעמוקפארא ,ןלאירעטאמ־ביירש

 טשינ ,ןיוש ןסייוו ןוא ןעייטשראפ עלא יוו ,םאד זיא ןעוועג

 םע טאה ךעלרעסיוא .ץנימרעפוק והיעשי יוו רערעדנא ןייק

 טיול ןוא ןטפעשעג ערעדנא עלא יוו טפעשעג א ןעזעגסיוא

 ־ביירש ןעמוקאב טראד ןעמ טאה ׳דליש ןפיוא טפירשפיוא םעד

 זיא רעבא שיטקאפ .ג״דא רעכיב־ןרעל ׳ןעגנוטייצ ,גייצעג

 טשינ דליש ןפיוא ןיטולחל זיא םאוו ,סניוזא ןעוועג טראד

 קעטאילביב עסיורג א טגאמראפ טאה רע ...ןבירשעגנא ןעוועג

 ,טנעיילעג טאה טנגוי רעקסוטלופ .רעכיב םינימ עלא ןופ

 ןיירא ןענעז םירוחב ענרעדאמ ענעפורעג יוזא יד ...טנעיילעג

 םירוחב־שרדמה־תיב יד ןגעקאד ,ריט "רעוואטנארפ" רעד ךרוד

 ־דבאה ארומ ,ריט־רעטניה רעד ךרוד טעבנגעגסיורא ךיז באה

 ...גיוא זייב א ראפ קיד

 .טרא ןפיוא טנעיילעגסיוא טעמכ ייז ןבאה ךעלכיב יד

 רעד טימ) ןטאט ןראפ דחפ א ןעוועג זיא ,ןעמענ םייה א

 סעיצקא יד ןוא ,ונ .(."ןעמוקעגברודא ןיוש ייז ןטלאוו ןעמאמ

 טאה ווו ?ןעוועג ןענעז ווו — תמייקה־ןרק תאפ ,י״א ראפ

 ־ראפ ןענעז ווו תא ז טראד טשינ ביוא ,לקש א טפיוקעג ןעמ

 ־טייצ ןוא רוטארעטיל רעביא ןסעומש עלא יד ןעמוקעג

 עקידנעייג טייוו יד ןראוועג טלדנאהאב ןענעז ווו ? ןגארפ

 ןסקאוועגסיוא ןעגעז ןענאוונופ ןוא .י ? ןעמעלבארפ עשיטסינויצ

 ־עלערוטלוק־עשידיי תא רעוט ערעטלע רעטעפש תא עגנוי יד

 םאד 1 ? טראד ןופ טשינ ביוא — רעגראזראפ־ללכ עשיטסינויצ

 ...ןבירשעגנא ןעוועג טשינ דליש ןפיוא זיא ץלא

 אי - ןשינעיירדפאק רעבא ,טשינ טלעג ןייק
 זיא טנגוי רעקסוטלופ יד זא ,ןעניימ עקאט ןעמ ןאק

 רעכיב־הלכשה זיולב ןעגנולשעג ,"עיירפ" א ןעוועג םיוכרוד

 זיא׳ס .תועט רעסיורג א ןייז םע טעוו ,טשינ ראג רעמ ןוא

 רעקילדנעצ .שרדמה־תיב רעסיורג א ןוא לוש עסיתג א ןעוועג

 זיא קסוטלופ ,רעזייה־טאווירפ ןיא טנוואדעג ןבאה םינינמ

 טאטש א .םינימה לכמ דעלביטש־םידיסח טימ טייזראפ ןעוועג

 טימ ןוא םיקלא יארי ,םימכח ידימלת ןוא םינדמל עסיורג טימ

 םידיגנ עטסערג יד ןעוועג ןענעז קילעפוצ .תודימ עטסנעש יד

 ,גניר ׳שטיוואלפאק ,ןארפאש השמ :יוו ,ןדיי עשידיסח —

 ,םיובנרעב ,ה״ע ריאמ עשטיא ,רעטאפ ןיימ ,ןייטשנטכיל
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 ןטראגמיוב לואש

 לסיב ראפש א ןעוועג תמא זיא׳ס .א״א גרעבנייטש ,עזאשזב

 םיתבש יד ןיא ןפראד טגעלפ׳מ עכלעוו ראפ ,טייל עמערא

 ךיא .םינתונו םיעבתנ לארשי ינב תא ׳ןייז האירקה בכעמ

 ראנ ,תוליהק ערעדנא ןיא טריפעג ךיז טאה םע יוו טשינ סייוו

 ךיוא יוו ,הליהק רעשידיי רעד ןופ קידנבייהנא ,קסוטלופ ןיא

 זיא סעיצוטיטסניא עשידיי ערעדנא ןוא אשידק־הרבח ׳םילהומ

 טלאצעג ןייק .םרפ לבקל תנמ לע אלש ןעוועג טייקיטעט רעייז

 ־עיירד־פאק רעבא ,ןעמוקאב טשינ עקאט ייז ןבאה ראפרעד

 .גונעג טאהעג ייז ןבאה ןשינ

 ...ועזאד טלא שטדועינסינ ר״ד טימ דאזיפע רעד

 ןיא ןראוועג ןבילקעגסיוא זיא שטיוועינסינ ר״ד ראנ יוו

 ןדיי־שרדמ־תיב ירוצ ןעמוקעג םיא וצ ןענעז ,טאר ־הליהק

 לידו ,שרדמה־תיב ןיא ןעמוק ךיילג לאז רע זא ,ןטעבעג ןוא

 רע זיא ךעלריטאנ ...רעקנארק־טסנרע ןא טראד טיגיל םע

 טאה ?רעקנארק רעד זיאיווו ׳טגערפעג ךיז ןוא ןעמוקעג ךיילג

 ראנ ,אטשינ זיא רעקנארק ןילק זא ,טרעפטנעעג םיא ןעמ

 זיא ןוויוא רעד וקנארק קראטש זיא ןיילא שרדמה־תיב סאד

 .וו״אא וו״אא טניר טיפוס ןופ ,ןכארבעצ

 ןייק רע טאה ,טסעומשעג ןעמ טאה ,ןא טלאמעד ןופ

 .ןרעוו טלאוועג טשינ רעזאד

 ...בר םוצ םינפ ןטימ
 ןיא ןעמוקעגנא לאמ עטשרע םאד זיא לאטנוועל ברה ןעוו

 'לעב רעד ךיז טאה ,טאטש ןיא קידנראפגיירא זיא ,קסוטלופ

 א םיא טאה בר רעד ןעוו .בר םוצ םינפ ןטימ טצעזעג הלגע

 הלגע־לעב א יוו דזא טשינ רע טציז םאוו ראפ ,ןאטעג גערפ

 ־לעב רעד םיא טאה ן־זרעפ יד וצ םינפ ןטימ — ןציז ףראד

 קידצ א וצ ןציז וצ טשינ טסאפ םע זא ,טרעפטנעעג הלגע

 רעד םיא טאה .ךאוו ןענעז ןגיוא ליפ יוזא ןעוו ,ןטניה ןטימ

 ךאנ רע ןאק ,ןציז יוזא טעוו רע ביוא זא ,טרעפטגעעג בר

 ...קידצ ן ע מ ו ר ק א קידצ םענופ ןכאמ

 יד ןעיצוצ לטימ טוג א ויא ןוח רעטוג א
 ...ץירא לוש ןיא עטנוואדעגמוא

 םיא ראפ ןבאה םיבצק יד םאוו ,שטיוואנארא לשרעה ׳ר

 עגנירג א טאהעג טאה רע לידו ,"ןזייא ןוא לאטש" ןטלאהעג

 אלימב) דניק א ןעלמ םייב יוו המהב א ןטחש םייב טנאה

 ןענעז עכלעוו ,"תולאש" ךס א ןעגנאגעגפארא שיט תפי ןענעז

 — (בצק ןעמערא ןא ייב המהב א ןכאמ וצ ףירט חוכב ןעוועג

 ־עגסיוא תא רעגניז ןסיורג א ראפ טאטש ןיא טמשעג טאה

 ןענוואד ןייז .טסיורגעג םיא טימ ךיז ןבאה עלא .ןזח ןטנכייצ

 .ןעמאנ ןסיורג א טאהעג טאה ,עילעפעק א טימ כ״וי ןוא ש״הר

 .טקעמשעג טשינ םע טאה רעבא םאלק ןשידיסח םעד

 הליפת־לעב ןטוג א טלאוועג רעסעב ןבאה ,םידיסח יד ,ייז

 תפ לייט רעסיורג א דו רעבא דזא ...ןטאנ טימ ןזח א רעדייא

 ,טאהעג ןרעג אקוד םיא טאה גנורעקלעפאב רעקסוטלופ רעד

 ־הליהק יד ןשדוצ תקולחמ ערעווש א ןכארבעגסדא זיא

 ,הליהק רעד ןופ סעזערפ םלא ,ה״ע ,רעטאפ ןיימ .רעדילגטימ

 ףראד ןעמ זא ,ןזיוועגפיוא ןוא ןינע םעד ןיא טרידיצעד טאה

 :ןייטשראפ וצ קידנבעג ,ןזח םלא ןעמענפיוא אי אקוד םיא

 .םגטייווצ ,אי ןייז ףראד — אי טגאז טאטש בור א זא ,םנטשרע

 עטנוואדעגמוא יד וליפא ןעיצוצ לטימ טוג א ןזח רעטוג א זיא

 ...ןיידא לוש ןיא

 ךיק־רענלעו עקידחספ ,קלופ ס׳וגבר השמ
 ."קסוטלופ ןיא "םשה־שודיק" א ןוא

 ןיא ןענאטשעג זיא םאוו ,קלאפ רעייג־םופ רעט־13 רעד

 םע לידו ,"קלופ סונבר־השמ" ןפורעג ןעמ טאה ,קסוטלופ

 רעטסעקרא רעייז ןיא ךיוא .ןדיי ךס א ןעוועג טראד ןענעז

 זיא תילא רעטסיימ־עילעפאק רעד ןוא ןדיי ליפ ןעוועג ןענעז

 םאוו ,תיבה־לעב רעדעי טאה ןראי עלא .דיי א ןעוועג ךיוא

 ףדא רענלעז א ןעמוגעג ,טייקכעלגעמ א טאהעג דאנ טאה

 ןטידוצ םענופ ךורבסדא תאפ ןראי עטצעל יד ראנ .חספ

 ןייק ןייז טלאוועג טשינ רענלעז עשידיי יד ןבאה ,גידק־טלעוו

 חספ ףיוא טנדראעגנייא ןעמ טאה .םיתב־ילעב יד ייב םיחרוא

 רעייז ןעוועג ןיוש ןענעז 1939 חספ ןטצעל םעד .ךיק־רענלעז א

 ריפ א) .י .ד ץרעמ שדוח ןיא ךאנ לייוו ,רענלעז עשידיי ליפ

 עמייהעג א ןעמוקעגראפ ןדש זיא (ךרעב ,חספ ראפ ןכאוו

 ־אגרא ייברעד טזומעג ןדש ןעמ טאה טלאמעד .עיצאזיליבאמ

 רעביירש רעד .טפנוקנייא ןסיורג א טימ ןשטנעמ ךס א ןריזינ

 אזא ןופ ץיפש רעד ןיא טלעטשעג ואד ךיז טאה תורוש יד ןופ

 ןופ ןשטנעמ ןראוועג ןעמונעגניירא ןענעז םע ווו ,טעטימאק

 .טאטש ןופ ןטכיש עלא

 'לעב רעדעי טאה עטשרע סאד :יוזא ןעוועג זיא םע

 טפראדעג רענלעז א ןעמענ וצ חכב ןעוועג זיא סאוו ,תיבח

 ןשידיי העי ראפ טלאצעגסדא טאה קלופ רעד/לז 20 ןלאצנייא

 ןעמ טאה דעייא ןוא תוצמ .גאט א ׳רג 8 טימ ׳לז 1 רענלעז

 ךעלגניי־שרדמה־תיב עלא טריזינאגרא טאה׳מ .טפדקעג טשינ

 ןופ ןעמוקאב ןבאה ייז .וצרעד הבישי רעד תפ םירוחב יד ןוא

 20 רעדא 10 וצ ךדא יוו ,תוצמ 20 רעדא 10 וצ בדנתמ ןדעי

 טעבראעגטימ ןבאה טאטש ןופ םיתב־ילעב עטסנעש יד .רעייא

 טריוורעס ןענעז לוש־רעבידו רעד ןופ לאז ןיא .ךיק ןיא

 טאה לאטנוועל ברה .ןפוא ןשידיגנ ןפדא ןשיט יד ןעוועג

 ןופ ןעוועג זיא ןסע תא טכאנ־רדס עטשרע יד טכירעגפא

 .בוט־לכ
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 וראי רע־30 יד ןיא

 םארו ,ליפעג םענעביוהרעד םעד ךיא קנעדעג םויה דע

 םאד .טכאנ־רדס רעקיזאד רעד ויא טאהעג ןבאה ,ןדיי ׳רימ

 עשידיי יד ליידו ...םשה־שודיק א ןופ ליפעג םאד ןעוועג זיא

 עשיליופ ךרוד רדס םעד וצ ןראוועג טיילגאב ןענעז ןטורקער

 *בייוועג יוו ,ןגיוצעג ךיז טאה רדס רעד יוו יוזא ןוא .עטצלע

 עשיליופ יד ךיוא ןעמ טאה ,טכאנ רעד ןיא טעפש זיב דעל

 טאה םע יוו םעד דאנ .הדועס א טימ ןעוועג דבכמ עטצלע

 ,ןסעגעגנא ןייפ ךיז ןבאה ׳ןטסירק יד ,ייז ןוא טקידנעעג דיז

 ,טנווא םעד ןופ רענעדראנייא יד וצ ןעגנאגעגוצ ייז ןענעז

 עטסעב םאד תמאב ןענעז ןדיי יד" :טגאזעג ןוא טקנאדעג

 יד ןיא ןבילבעג ןענעז ןטורקער עכעלטסירק יד לייוו "."קלאפ

 זיא גנורעקלעפאב רעשיליופ רעד ןופ רענייק ןוא ןראשוק

 זיא םע שטאכ ,הדועס ןייק וצ ןדאלנייא ייז ןעמוקעג טשינ

 ןעמאזוצ (אחספ) חספ רעכעלטסירק רעד ןלאפעגסיוא טנייה

 ...ןשידיי םעד טימ

 ~.״ןסאג יד ןיא "ןעיירד" רעקינייוו דיז ןפראד ןדיי"

 רעד .1939 זיב ןבעל סאד ןגיוצעג דיז טאה יוזא האי

 ןעמונעג דיז ןבאה ןדיי ף יוא טאקיאב רעד ןוא םזיטימעסיטנא

 ־טסירק עצנאג יד טעמכ ןעמונעגמורא זייווכעלסיב ןוא ןקראטש

 עטסלארעביל יד וצ ןיוש קידנכיירגרעד ,גנורעקלעפאב עכעל

 טכענ יד ןיא ןביוהעגנא ןבאה םענאגילוב .וליפא ןזיירק

 .ןגיוושעג טאה טכאמ עשיליופ יד ןוא ןדיי ןגאלש ןוא ןלאפאב

 עיצאגעלעד עשידיי א ןקיש וצ ןסאלשאב טאטש יד טאה ןאד

 ־עביל א ראפ טנכערעג ךיז טאה רעכלעוו ,עטסאראטס םוצ

 ןענעז עיצאגעלעד רעד ץפ ץיפש רעד ןיא .שטנעמ ןלאר

 ־טאי טסיטנעד ,שטיוועינסינ ר״ד ,לאטנוועל ברה :ןענאטשעג

 רעביירש רעד ןוא םיובנטכורפ בקעי ,םיוב םייח ,שטיוואק

 רעד .ירפ רעד ןיא תבש א ןעוועג זיא םאד .תורוש יד ןופ

 .ןעמונעגפיוא ןייפ רעייז עיצאגעלעד יד טאה עטסאראטס

 רע זא ,טגיילעגראפ םיא טאה עיצאגעלעד יד ראנ יוו רעבא

 ־עג רע טאה ,םזינאגילוכ םעד ןלעטשוצפא ןקריוו ןעז לאז

 יד ןיא ׳ןעיירד, רעקינייוו ךיז ןפראד ןדיי" :זא ,טרעפטנע

 ־פיוא "רשוי" ןקיזאד םעד ף יוא םיא ןבאה רימ ןעוו .ךסאג

 רעשידיי ןיא טקידלושאב זדנוא רע טאה ,טכאמעג םאזקרעמ

 ..."הפצוח"

 אד טעוו תונלדתש ןייק זא ,ןעזעג ןבאה רימ יוו יוזא

 ,עבלעז סאד ןאט וצ ןסאלשאב רימ ןבאה ,ןפלעה טשינ ראג

 טאה׳מ ...ושע רעדורב ןייז טימ ןאטעג טאה וניבא בקעי סאוו

 ןבעגעגרעביא םאל ןוא הנתמ ענייש א טלעטשעגנעמאזוצ
 .ייצילאפ רעד ןופ טנאדנעמאק םעד

 ןענעז אפוג ייצילאפ רעד ןשיווצ זא ,טסווועג ןבאה רימ

 רעד .סענאגילוכ יד ץפ טייז רעד ףיוא ןעייטש םאוו ,ליפ אד

 טשינ זיא דאז יד זא ,טרעלקרעד זדנוא טאה טנאדנעמאק

 ךעלמיצקש עניילק יד רעטנוא לייוו ,טניימ ןעמ יוו טושפ יוזא

 ץירפ א — רעדא עגאט רעטיירב א טימ חלג א רעדא טייטש

 ,עניילק יד טימ ןא טבייה׳מ זא ןוא ,םעסנאוו עסיורג טימ

 ינופ ...םיספורטופא ערעייז דרע רעד רעטינוא ןופ סיוא ןסקאוו

 טעוו םע םאוו ,ץלא ןאט וצ טגאזעגוצ רע טאה ןגעווטסעד

 רעקץר ןוא רעליטש ליפ עקאט זיא םע ןוא ,ךעלגעמ ןייז ראנ

 .האוועג

 יתבוטל וז םג
 ,טפערט לאמ ליפ .ןייטשראפ םוצ טשינ ןענעז ןגעוו םט־ג

 ןתעשב .גנאגסיוא ןטוג א וצ טגנערב גנוריסאפ עטכעלש א זא

 לייט רעסיורג א טאה ,גירק־טלעוו ןטייווצ םענופ ךורבסיוא

 קסוטלופ ןופ גנורעקלעפאב רעשידיי רעקידנפיולטנא רעד ץפ

 עשישטייד יד רעבא ראנ יוו .עווארגנעוו ןייק ןגיוצעג דיז

 עלא טעמכ ןענעז יוזא ,עווארגנעוו ןעמונראפ טאה טכאמרעוו

 רעטאפ ןיימ ץא דיא ץוח א ,קסוטלופ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 .עווארגנעוו ןיא ןבילבעג ןענעז ה״ע

 םעזערפ רעקירעי־גנאל ןעוועג זיא רעטאפ ןיימ יוו יוזא

 ןא ,טארטאטש ןיא ןאמטאר א ,הליהק רעשידיי רעד ןופ

 ןוא לימ א וצ ףתוש א ןוא רעזייה עכעלטע ןופ רעמיטנגייא

 פ״אל ןופ דילגטימ א ,ןייאראפ־םירחוס ןופ סעזערפ םלא ׳דיא

 ןבאה — המחלמ ברע טאר־טאטש םוצ רענעבילקעגסיוא ןוא

 דחפ רעד ןוא .םייה א ןראפ וצ טאהעג ארומ אמעט יאהמ רימ

 ראנ זיא יורפ ןיימ ןעוו .קיטכיר ראפ ןזיוועגסיורא דיז טאה

 ־רעטנוא ,טייל־.ם.ס 2 ןזיוואב דיילג דיז ןבאה ,ןעמוקעג םייה א

 ־סערא וצ ךימ ידכ ,םינכש עשייוג ערעזדנוא ךרוד טקישעג

 א טראד קידנעייז) פ״אל רעד זא ,הנעט רעד טימ — ןריט

 ידכב ,דנאלסיוא ןייק טלעג ךס א טקישעגרעביא טאה ,(דילגטימ

 ,טהנעטעג טאה יורפ ןיימ .ןזעוו־ילפ ןשילגנע םעד ןקראטש וצ

 ענעדישראפ דאנ .ןראוועג ןלאפראפ ךיא ןיב געוו ןפיוא זא

 ־םירחוס םענופ טלעג םאד טרעדאפעג ייז ןבאה ןעגנוארד

 ־פיוא ייז ןבאה ,ארויב רעד ןיא ןיידא ןענעז ייז ןעוו .ןייאראפ

 יפא .תובוח ןופ המישר ...א ןענופעג ןוא קנאש יד ןסירעג

 רצ ,טסווואב יוו ׳ןשטייד יד ןבאה ,ןכאוו עכעלטע קידנעייז

 ןעמונעגוצ ,גנורעקלעפאב עשידיי עצנאג יד ןעמונעגנעמאז

 עלא ןבירטעגסיורא ןוא טגאמראפ ראנ טאה רע םאוו ,ןדעי ייב

 זא ,רימ ןסייוו םנייה ."דנאלסור ןיא רעדירב ערעייז וצ" ןדיי

 ץפ ןראוועג לוצינ ןדיי רעקסוטלופ ךס א ןענעז םעד קנאד א

 .םוקמוא ןעמאזיורג םעד
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 ןאמלוב והילא

 * "קעלאטנא" לוולעוו

 ,םדא טזייוו ,טאטש םיא טאה ןעמאבוצ ןקיזאד םעד טימ

 רעקירעדינ א ןעוועג זיא רע טאוו םעד בילוצ ןעוועג דבכמ

 ־ריב־ןיילק א יוו ןעזעגסדא טאה ןוא רעקידכעלייק א ןוא

 ...עלעסעפ
 טאה ץא לעגגע :ןעוועג זיא ןעמאנ־עילימאפ־ רעתמא ןייז

 •דרעפ ןופ יירעלקעמ ןוא לדנאה םימ טקיטפעשאב ךיז

 זיא ,ץראה םעראוו א טימ דיי א ןעוועג זיא רע טאוו ץוח

 ךפאבניירא" ןיא יצ ןענוואד א ןיא טיהעגפא ןעוועג דיוא רע

 שרדמה־תיב םעניילק ןיא "םדא־ייח" קרפ א רעדא "השודק" א

 ןאט םתס רעדא ןעמערא ןא ןפלעה .ייסאש רעוועשראוו ןפיוא

 .ןטלאהעג קראטש רע טאה םעד ןופ — הבוט א ןדיי א

 וצ ןעוועג טרעשאב טשינ רעבא םיא זיא םע יוו יוזא

 םעד ךדא ןוא ךיז ,םדא טזייוו ,קידנליוו ןוא דניק א ןבאה

 טאה — אבה־םלוע ףדא םאוו־םעפע טימ ךגראזראפ" בידו

 ןייז ןוא ןייז ףיוא הרות־רפס א ןביירש טזאלעג רעבירעד רע

 .ןעמאנ םבייוו

 ־לופ ןדעי ץפ ןורכז ןיא ךאנ טצירקעגנייא זיא םיוועג

 "סקעלאטנא" לוולעוו ןופ רפסהדבויס רעד — דיי רעקסוט

 ."םכלעזא ץא םנדזא" םע זיא ןעוועג !הרות־רפס רענעבירשעג

 םעד וצ ןראוועג טריזיליבאמ ןענעז דרעפ עסייוו "עלא" טעמכ

 ןעוועג ייז ןענעז ךעלקעלג טימ ןוא טצופראפ .שראמ ןקילייה

 ־ראמ ןבאה עילעפאק ןייז טימ רעמזעלק עקבייל .ןעגנאהאב

 ןייז דאנ — טלא ץא גנוי ,ןדיי ןמאמ ןוא םיוראפ טריש

 רעד רעביא ןעוועג םע זיא גוצ רעגנאל רעיוהעגמוא ןא

 זיא החמשו ץשש .ייםאש רעוועשראוו םענופ גנעל רעצנאג

 .רעסאוו דו דזא ןסאגעג ךיז טאה הקשמ .טאטש ןיא ןעוועג

 !ןעזעג טשינ תמאב סניוזא ךאנ טאה קסוטלופ

 טריצלאטש ןוא טסדרגעג דיז לוולעוו ׳ד טאה טכער טימ

 :שיכירג ץפ טמאטש טראוו םאד !עלעסעפ־ריב ןיילק א *
 ־ריב רעלאמראנ א ןופ לטרעפ א ;גנונעכייצאב־םאמ א ,״לאטנא״

 .(.דער) לסעפ
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 ןשקנעמ־עקל

 ,טאטש ןיא רעטסנעש רעד ןעוועג זיא "רפס" ןייז סאוו טימרעד

 "רפס" ןייז טאה ןעגנוצופאב ערעדנוזאב עלא יד ןשדוצ לידו

 ...רעבליז םענייר ןופ ןיורק א ןגארטעג ךדא

 .ןעוועג לוולעוו ׳ר זיא שטנעמ־םקלאפ רעכעלרע ןא

 !ךורב ורכז יהי

 לאוואק לסאי 'ר

 םיא טאה׳מ יוו ,לאוואק לסאי רעדא שזאטנעווניא לסאי

 טאה.סאוו ,ןגאז ןעמ ןאק ,רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא ,ןפורעג

 ןוא ןדימש עקירביא ערעדנא עלא ןופ טנכייצעגסדא ךיז

 םיא טאה טייקשינעמכאפ עשידימש ןייז .טאטש ןיא סעילאוואק

 עשידיי ןשיווצ טכאמעג טמיראב ןוא םש ןטיירב א ןפאשעג

 עטסערג יד ןשיווצ וליפא ןוא םירעדפדכפראד ,תולגע־ילעב

 .טנגעגמוא רעד ץפ םיצירפ עטסכייר ןוא

 ,רע זא ,ןלייצרעד ןגעלפ רוד ןייז ןופ ןדיי רעקסוטלופ

 רע .ךאפ ןייז ןיא רעלטסניק א ןעוועג שממ זיא ,לסאי ׳ר

 ןרעיוט ענרעזייא ןדימשסיוא ץא ןענעכייצנא ןיילא טגעלפ

 ץנאג ןעוועג רעבירעד זיא׳ס .ןצאלאפ ןוא ףייה עשיצירפ ראפ

 ןבאה ןדימש עכעלטסירק יד ןופ ןייאראפ רעד םאוו דעלריטאנ

 .ךעצ רעייז ןיא דילגטימ א םלא ןעמונעגניירא ׳ןעלסאי ,םיא

 רעלעיציפא־טעמכ א טשרעהעג טאה טאוו טייצ א ןיא םאד ןוא

 ־ .ןלדפ ןיא םזיטימעסיטנא

 א טגאמראפ רע טאה ,דאפ ןיא תואיקב ןייז רעסיוא

 טאהעג ןוא הבוט א ןאט וצ טאהעג ביל ,ץראה שידיי םעראוו

 ..גל־רשי א :רקיעב ץא ןדמל א דיי א ראפ "ץרא־ךרד" דס א

 טאטש רעזדנוא ןעמונראפ ןבאה תויח־רעלטיה יד ןעוו

 "טניושעג" תליחת ןיא ןעלסאי ייז ןבאה ,ןדיי טרינאקיש ץא

 ףדא טעדראמרעד םיא ןבאה ייז ...זיב ,טצוגעגסדא םיא ןוא

 ןביירטסדרא ןכאנ טייצ עסיוועג א — ןפוא ןשילאיטסעב א

 •טאטש ןופ ןדיי יד

 .ןעוועג לסאי ׳ר זיא דיי רעצלאטש רעכעלרע ןא

 .ד״יהו ךורב ורכז יהי



 ןשטבעמ־םקלאפ ןופ ןפיט

 "יעקעה־ץלאה" דוד ׳ר

 רעקסוטלופ יד ןופ רעצימע יצ ,קפס רעסיורג א זיא׳ס

 םינפש עטסטנעאנ יד טנכערענניירא ןדש םעד ןיא — ןדיי

 ־עילימאפ ןקיטכיר ןייז טסווועגייז ןופ רעוו טאה׳ס יצ — ענייז

 דוד :ןסייהעג רע טאה טנעקעג םיא ןבאה םאוו ,יד ראפ .ןעמאנ

 זיא "עיסעפארפ" ןייז ליידו ,ראפרעד סאד ןוא .רעקעה־ץלאה

 .טאטש ןיא סרעקעב עשידיי יד ייב ןקאה ץלאה ןעוועג

 אזא ןופ "תודוס" יד ןייטשראפ וצ חוכב זיא רעדעי טשינ

 יד "טליפעג" שממ ןוא טסווועג טאה רעבא ,דוד ׳ר ׳רע .ראפ

 ץלאה "עפאשטש" רעדעי ןופ ךזירפאק" יד ןוא טפאשנגייא

 ןטלאפשעצ ןעגנולעג ןוא טקישעג יוזא יז רע טאה ראפרעד ןוא

 ןוויוא ןשירעקעב םעד ןיא ךייג וצ" טכאמעג טיירג יז ןוא

 .ןיידא

 א ןיא רעטניוו םוא ייס ,גאט־רעמוז ןסייה א ןיא ייס

 ־ביירא ׳טעברא ןייז יירטעג טריפעגסיוא דוד ׳ר טאה טסארפ

 ןופ שטייט א רעדא םיליהת ןופ קוספ א ייברעד קידנטכעלפ

 ןופ שרדמה־תיב ןיא טפאכעגניירא טאה רע סאוו ,"םדא־ייח"

 .םידמלמ עשיטאטש יד ןופ םענייא ןופ רעדא דיגמ א

 ןקיזאד םעד ןיא ןעוועג זיא תומילש עשינאמראה ןימ א

 תוינחור רעלעדייא טימ תוימשג ערעווש יוו .דיי־סקלאפ

 יד ייב ןעמוקעגמוא .טנאה ייב טנאה ןעגנאגעג ןטלאוו

 .ד״יה .םיצאנ

 "."יבר" רעד

 ־בקעי :ןעוועג ךעלטנגייא זיא ןעמאנ רעקיטכיר ןייז

 יירעקעב רעד ןיא טעבראעג רע טאה גנאל ןראי .אווקוק שרעה

 טגאוועג טשינ יוו טאה רענייק רעבא ,ןרעטלע עניימ ןופ

 רעדניק יד ,רימ טפדהרעביא ,ןעמאנ םייב ןפורוצנא םיא

 רעד :םיא רימ ןבאה ןפורעג .ל״ז רעקעב לעלאצ ׳ר ןופ

 ייר א בילוצ טנידראפ רשכ טאה רע ןכלעוו ןעמאנ א ׳"יבר"

 ־סאמעג טימ ןייג טגעלפ ,דילאס־ןסאלעג ןעוועג זיא רע .םימעט

 עכלעוו ,דראב עשילאכראירטאפ עגייש ןייז :וצרעד ,טירט ענעט

 ןטוג" ןקיטכיר א ןופ ןעזסיוא ןא טימ ןעוועג הנהמ םיא טאה

 ־טרעוו ןגאזוצכאנ "יבאה" א ןבאה רע טגעלפ ייברעד ןוא "דיי

 טווורפעג וליפא ןוא "ןדיי עטוג" םתס ןוא םייבר ןופ דעל

 ,ןכאז ענעגראבראפ ךפערט" ןזאל דיז טסנרע ןצנאג ןטימ

 עקידתרבועמ ענעי רעדא יד דניק ןימ אראפ סאוו ,לשמל ,יוו

 •יבר־השעמ .ג״דא ז הבקנ א יצ רכז א ,"ןבאה" טעוו השא

 רע זיא האי ענייז עלא סאוו ףיורעד קידנקוק טשינ

 ־רעקעב רעטסארפ" א) רעטעברא "רעכאפנייא" ןא ןעוועג

 ראג זיב רע זיא ,(ןטייצ ענעי ןיא ןפוד סע טגעלפ׳מ יוו ,"גנוי

 זיא שובל ןייז ךיוא ;ןכאז־טייקשידיי ןיא טיהעגפא ןעוועג

 .םעד טימ גנאלקנייא ןיא ןעוועג

 א דו טנכערראפ ןעוועג רע זיא זיוה ןיא זדנוא ייב

 טיירפעגטימ ךיז ןוא טנדוועגייב טאה רע .דילגטימדזחפשמ

 ןיימ ןופ) רעדניק םרעקעב לעלאצ ןופ תונותח 10 עלא ףיוא

 ןייק ראג רעבירעד זיא ,(רעניימ זיב עטע רעטסעווש עטסטלע

 זדנוא ןשיווצ טשרעהעג טאה םע סאוו ,ןעוועג טשינ רעדנווו

 .טייקנדנובעגוצ ןוא טפאשדניירפ עקיטייזנגעק אזא

 ןדנווושראפ רע זיא ןברוחהעלטיה םענופ ביוהנא ןטימ

 .ןראוועג

 ןוא רעטעברא רענעבעגעגרעביא ןא ,שטנעמ רעכעלרע ןא

 .ןעוועג שרעה־בקעי ׳ר זיא דיי רערעייט א

 ןאזנלוב והילא .ד״יהו ךורב ורכז יהי

 יקסנילעשז למהרבא
 "עמריפ" עטנאקאב א .קסוטלופ ןיא רבד־םש א ןעוועג

 ךיז ןגעלפ ןרעציפא עשיסור יד .ןטייצ עשיראצ יד ןופ ךאנ

 ־באס ,יקסנילעשז ןידאפסאג אד טניווו ווו" :ןגערפ םיא ףיוא

 .זדה ןגייא ןא ןופ תיבה־לעב רעד •ה .ד "1 םאד ינעווטס

 ןוא ןלעזעג טימ טאטשראוו־רעטסוש א טריפעג טאה רע

 .ןקאילאפ יד ןופ הלשממ רעד רעטנוא ךיוא ,ךעלגניי־ןרעל

 וצ לייט םעיינ א ןעיובוצוצ ןביוהעגנא תמא ןא םאוו טאה רע

 יד ןוא ןסקאוועגרעטנוא ןענעז רעדניק יד ןעוו ,זיוה ןייז

 ־עג טשינ רעבא טאה רע .ןראוועג טרעסערגראפ זיא החפשמ

 ןייק קעווא רע זיא .וצדעד עמוס עקיטיונ יד ןעלמאזנא טנאק

 רעד ןביוהעגנא ךיז טאה םע ןעוו ,28־1927 ןראי יד ןיא ,אבוק

 :לידו .עקירעמא־םורד ןוא־לארטנעצ ןייק םארטש־עיצארגימע

 ,ךיא ןיב — טלעג ״ןכאמ״ טראד ןענאק הרבח עגנוי יד ביוא״

 ."ייז ןופ רעקיעפ ,יקסנילעשז למהרבא

 ראנ טשינ זיא ,ןעמוקעגקירוצ טראד ןופ זיא רע ןעוו

 ךדא ראנ ,דב םענעביוהעגנא םעד טקידנעראפ טאה רע םאוו

 םעיינ ץנאג א םעד וצ קידנעיובוצ ,זיוה סאד טרעסערגראפ

 עכלעוו טימ ןטנארגימע ךס א ןעוו ,טייצ רעד ןיא ;לגילפ

 ,ןבילבראפ ,ךעבענ ׳טראד ןענעז — ןראפעג ןעמאזוצ זיא רע

 ־דא) ןעמוקוצקירוצ ףדא דרדה־תואצוה ןייק קידנבאה טשינ

 ־קירוצ א ףדא טלעג טקישעג לעיצעפס טאה׳מ עכלעוו ׳יד רעס

 רעקראטש א טשרעהעג טראד טאה ןראי ענעי ןיא לידו (עזייר

 .סיזירק

 ,למהרבא ,רע לידו ,ןטלאהעגסיוא טאה ,למהרבא ,רע רעבא

 ראפ טלאה רע עכלעוו ,תוחוכ ענייז ץא ןוא דיז ןיא טביילג

 ...טצענערגאבמוא ןוא םאזקריוו

 ־ראפ םייב טעטימאק !״ריעב םיבוט םישעמ״ :עז דליב ןייז *
 •(370 ׳ז ,עיפארגאטאפ)ןדיי רעקסוטלופ ראפ ףליה רענאקירעמא ןלייט
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 י ק ס נ י ל ע ש ז םהרבא

 הרבח רעד ןופ םירבדמה־שאר רעד רע זיא האי עלא

 *יטעט עטסוויטקא יד טריפעג בגא ןבאה עכלעוו ,םרעטסוש

 ךיז רעטנוא טאהעג .רעקרעווטנאה ערעדנא עלא ץפ ןטייק

 דיכ הדועס א ראי־ייב־ראי טנדראעגנייא ,"תויגשמ־הרבח" א

 םינימ עלא ץא ןטעלטאק ,שיפ עטליפעג ,הקשמ טימ ;ךלמה

 עטמיראב יד ןגיטשעגרעביא לאמ ליפ טאה םאוו ,ןשיילפ

 ןעוועג ךדא זיא םע .אשידק־הרבח רעד ןופ הדועס עכעלרעי

 עשינזח ,תורימז טימ :םארגארפ רעשירעלטסניק א ייברעד

 ןוא רעטאעט־ןדאפדלאג ןקילאמא ץפ רעדיל ןוא ךעלקיטש

 ךיז ןבאה עבלעוו ,ןטנארגימע יד ןופ טכארבעג רעדיל ךיוא

 זיא׳ס" זא ,"םוניהג רעניטנעגרא" םעד ןופ ןסירעגסדרא קירוצ

 דעניטנעגרא רעדייא רעסאוו רעקסוטלופ ןעקנירט וצ רעסעב

 םעד טא ןופ רעריפ־לדער רעד ןעוועג זיא דעוו ןוא ךייוו

 !יקסבילעשז למהרבא ,רע ז םעלא

 רעשידיי רעד ןיא רעזאד ןראי ךס א ןעוועג ךיוא זיא רע

 ערעדנא ץא רעטסוש הרבח יד ךרוד טריפעגניירא ׳הליהק

 ןאטעג פאלק א טראד רע טאה לאמנייא טשינ .רעקרעווטנאה

 *רעד *ןיז ובאה םעראזאד עקירביא יד זא ,יוזא שיט ןיא

 ןענעז עכלעוו ,ןעגנורעדאפ ענייז עלא ןבעגעגכאנ ןוא ןקארש

 עטסוויטקא יד ןופ ןעוועג .ללכ ןופ הבוט יד ןסיוא ראנ ןעוועג

 ןיא ןיטיח־תועמ ץפ עציטש רענאקירעמא יד ןלייטראפ םייב

 ? וויטקא ןעוועג טשינ ,למהרבא ׳רע זיא ווו ןוא .סחספ ברע יד

 .תונותח עסיורג יד ףיוא ןטייצלאמ עמערא יד טימ טריפעגנא

 ־נאנופ ;םלוע םעד ןכאמ ךעליירפ ףראד ןעמ יוזא יוו ןזיוועג

 ךיז ןטלאוו םיא ץפ ערעגנוי ךס א זא ׳ריז קידנצנאטרעד

 דיז רע טאה ץנאט םעד ןטימניא .ןענעק וצ סאד ןשטנווועג

 רע .ןעוועג קנארק רע זיא קירוצ ראי א טימ זא ,טנאמרעד

 ,ןראי א ראפ ,טקנעדעג ריא" :םלוע םוצ ןדנאוועג ךיז טאה

 .ענרוקסדאפ טלעטשעג רימ ןעמ טאה ,טכאדעג טנייה טשינ

 ראפ ךיוא ץנאט !פא,ד !פאה !ץנאט !ענרוקסדאפ ץנאט"

 ..."!ןראיאראפ

¥ 

 שרדמה־תיב רעקסוטלופ ןיא זא ,טסעומשעג עקאט ןעמ טאה

 ישאר ןוא רעריפנא ערעייז טימ םעפורג 3 ״טשרעהעג״ ןבאה

 ..."טנאוו־חרזמ" רעד ץפ טשינ אקווד ןוא םירבדמה

 יד (2 *שארב יקסנילעשז למהרבא טימ סרעטסוש יד (1

 ־ילעב יד (3 !ץיפש רעד ץא םלווייפ עקבייל טימ םיבצק

 .שארב "םייח ןצראווש" ןטימ תולגע

 ןגארטעגרעביא לאמנייא טשינ ךיז טאה "הלשממ" רעייז

 ץפ םינינע עקיטכיוו עמאס יד ףיוא שרדמה־תיב םעד ןופ

 .טאטש רעד

 םהרבא ,עקאט םיא ליפשייב א ראפ ןבעגנא אד רימאל

 ־סאמ" ןפורעג טאטש ןיא טאה׳מ ןכלעוו ,ןיילא ןעקסנילעשז

 םרעטסוש עשיטאטש עלא יד ןשיווצ .ךייה ןייז בילוצ "לאק

 .טנאמרעד ןביוא ןיוש זיא׳ס יוו ,רעטסטלוב רעד ןעוועג רע זיא

 םיורג טאהעג רעדנוזאב רע טאה םירבח־רעטסוש ענייז ייב

 ..."ץירא לדמ ןיא טקוקעג" דימת םיא ןבאה עכלעוו ,ןעזנא

 ןופ תיבה־לעב א ׳רעטסוש רעקיצנייא רעד טאטש ןיא ןעוועג

 וצ טריפרעד םיא טאה עיגרענע עקידנצארפש ןייז ׳זיוה א

 ברועמ רעקראטש א — רקיעב — ןעוועג ןוא רחסמ־סיורג

 ןיא העיד טזאלעג ןוא ןעוועג רע זיא םוטעמוא .תוירבה ןיב

 ...העד "עפראש" ןוא םיטש ןייז — טאטש ןרפ דעלקניוו עלא

 יד ןגעק רעפמעק רעקידרעייפ־םאלפ א ןעוועג זיא רע

 לאמ עלא טגעלפ רע םאוו ,תולווע ןוא םישעמ עניישמוא עלא

 רלכמ ןוא טייל עכעלטפאשלעזעג "ענייש" יד ןשיווצ ךקאפ"

 יוו טסווועג טאה רע .םעיצוטיטסניא־ללכה־תבוטל" עטשרעמ

 ןבעג > ןיידא לטניפ עמאס ןיא טראוו ןייז טימ ״ןגאלש וצ

 ןגראז עבלעוו ׳"רוביצ יכרצב םיקסוע" יד טא ׳/פאק ןרעביא"

 .ןסערעטניא עשיטסיאאגע ערעייז ץא םש ןטוג רעייז ראפ ראנ

 — ןעקשוש ךיז טגעלפ׳מ יוו — ןעוועג ךיוא זיא רע

 ןקיטכעמ םעד ןופ "עטלעטשעגרעטנוא" יד ץפ רענייא

 .םיעדוי אלב ,טאטיש ןיא "לביטש־רערעג"

 רעדא בר א ראפ ןצעמע טמיטשאב ,לשמל ,"רעג" טאה

 "רשכה" ןטימ זא ,ךיז טייטשראפ) טאטש ןיא הליהקה־שאר

 למערבא ןעוו זא ,טסווועג ןדש ןעמ טאה ,(...ץבר םעד ןופ

 א טימ ןוא ילג שירב ןאטעג יירשעג א טאה יקסנילעשז

 ףיוא קילב ןקידרעייפ א קידנפראוו ,ןאט ןיא לעפאב ןפראש

 ריא ,יבר ,בוט לזמ" :ןטאדידנאק־שדוק־ילכ יד ןופ םענייא

 רעד ןופ שאר רעד טנעז ריא" :רעדא ״!בר רעקסוטלופ טנעז

 יד ןוא ,ךאז ענעלאפראפ א ןעוועג ןדש םאד זיא "!הליהק

 — ״רעג״ טימ ןאט וצ טאהעג טשינ ןבאה עכלעוו ,עקירביא

 טאה׳מ ...טייז א ןיא ןראשקעווא טגעמעג ןדש ךיז ןבאה

 זיא םאד זא !ןייז טשינ ןדש םע טעוו שרעדנא זא טסווועג

 ;קסופ" א ןופ גאז א זיא גאז רעד ןוא רעג ןופ "לוק־תב" א

 ..."ןורחא

 ..."םייקמ" זיא יקסנילעשז למהרבא ןוא "רזוג" זיא רעג

 ...םינינע עשיטאטש יד ןיא "ןרידיצעד" רע טגעלפ ךאנרעדזא

 א■

 — התפשמ ןייז טימ רע זיא גירק טלעוו ןט־2 םעד ןיא

 רעד ןופ חאוועג טקישראפ — תוחפשמ ערעדנא רעטנזיוט דו

 ,ענייז דרפ יד .רעדלעוו רעריביס יד ןיא טכאמ ןטעיוואמ

 ןא ןוא דרפ ענעדלאג א ןעוועג תמאב זיא עכלעוו ,עדלאג

 — ןראפעג םוש ןייק ראפ ךיז ןקארשעג טשינ ,ליחדושא עתמא

 לאמנייא קידנעשזדנאלבראפ ׳ןבעל ריא ןרדלראפ טראד טאה
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 ןשסנעמ־סקלאפ ןופ ןפיט

 ...ןעניפעגוצפא יז טייקכעלגעמ רעד ןא ,דלאוו ןטכידעג א ןיא

 ןעמוק וצ ןעוועג הכוז דאנ רע טאה ןראי עטצעל ענייז ייב

 ןראי עלא זיא רע רעכלעוו ןיא ,הנידמ רעשידיי רעד ןיא

 עשידיי טימ דנאל שידיי א ןגעוו קידנעמיורט ,טבילראפ ןעוועג

 ןופ קסוטלופ ןיא" ךאנ — טכאמ רעשידיי ןוא ןטאדלאס

 ..."טלאמעד

 ר עד טימ ןעמוקעג ,לארשי תנידמ ןופ ןייטשטנא ןטימ

 רעכלעוו ,ןיז ענייז ןופ רענייא .ןיידא דנאל ןיא החפשמ רעצנאג

 ,רעטילימ ןשיליופ םעניא ןדיי עטלייצעג יד ןופ ןעוועג זיא

 ־ראפ ןכאנ ,גנארךרעציפא ןא ןעמוקאב וצ טביירגרעד טאה

 ןטסאפ א ןעמוקאב אד דנאל ןיא !לוש־ןרעציפא יד ןקידנע

 .םוירעטסינימ־ןרעסיוא ןיא

 א וצ ןעוועג הכוז אד ואנ טאה יקטנילעשז למערבא

 .תחנ ךס

 .הכרבל ונורכז

 עשיטאטש ייב ןעזנונעגפיוא

 טאטש ןיא םישעמ עטוג

 םיינע ליבשב !דדועס — עמערא ראפ טייצלאמ א
 ,ןרעטלע עריא וצ טלעג טקישעג יז טאה ,עקירעמא ןיא טאהעג הנותח טאה רעטכאט שזראצלעמ)

 (קסוטלופ ןיא טייל־עמערא ראפ טייצלאמ א ןכאמ םעד דובכל ןלאז ייז זא
 .ענזיצאק רתלא טריפארגאטאפ טאה דליב סאד
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 ןשטנעמדכקלאפ ןופ ןפיט

 םישעמ
 ם י ב וו ע
 1 יל ע ב

 קסוטלופ ןיא עקיטפרעדאבטיונ ראפ ףליח; רענאקירעמא ןלייטראפ וצ טעטימאק
 (סקניל ןופ רעט־3) יקסנילעשז םחרבא טימ

 1935 דיק־רענלעז יד — םילייח רובע חבטמ
 (הנורחאה) ןאמסא הנח ,ארק ,השפ ,ןרעטש רתסא ,רעגניזטאטש עביל :הנושארה הרושב ,ןימימ

 .םירחאו ןייטשדלוג חנ ,אקלוקסאי ,הירכז שטיוואלפאק :רתיה ןיב
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 ינטיקנעלב .ש

 רעטסוש עקידנעגניז

 .א
 ףורג־םייח

 ןבירשאב ייז ןבאה׳ס .טנאקאב ןענעז רעדיינש עקידנעגניז

 אזא רעבא ןבאיד רעטסוש .א״א רעגנאמ קיציא ,םכילע־םולש

 ־בוזאב ייז טאה טאוו ,ןזייר םהרבא רעסדא .טאהעג טשינ לזמ

 יוו /׳פאלק לרעמעה ,לרעמעה" :דיל ןקיצנייא ןא ןיא ןעג

 ןוא 12 דלאב םיוא ןדש טגאלש רעגייז רעד ,טכאנ ייב זיא׳ס

 ךאב ףראד רעטסוש רעטעוועצארפראפ דעווש רעמערא רעד

 ...ךיש יד לרעטכעט םריבג םער ראפ ןקיטראפטיורא

 רענייא ,רעטטוש עקידנעגניז ןעוועג ךיוא רעבא ןענעז םע

 גבאזעג סעמעוו ׳ךורב םייח דניירפ ןיימ ןעוועג זיא ייז ןופ

 .םויה דע דאנ רעה דיא

 רע טאוו ׳"וניברו ונירומ דומעי" ןטבילאב ןייז טימ

 ־ראפ דייא ראפ אד םיא ךיא לעוו ,ןפורפיוא ןדעי טגעלפ
 .טנעקעג םיא ןבאה קטוטלופ ןיא עלא טשינ זא ׳םידו׳כ .ןלעטש

 ןימ א ןעזעג םיא ןיא ןבאה ,טנעקעג אי םיא ןבאה טאוו ,יד

 .ןצבק ןכעליירפ

 רצ ןעוועג בגא זיא טאוו ,דיל טבילאב א םנייז זיא טא

 קידנעטש ךיז גניז ךיא" :טימעג ןייז וצ ןוא םיא וצ טסאפעג

 לייוו / תולאש ןייק םענייק ייב גערפ ןוא / רעדיל עכעליירפ

 רעד זיולב ךיז טניפעג / רעדירב עטוג עניימ ,עלא ןשיווצ

 ."תולד

 ,רעטאעט ןיא ןייג וצ ביוחמ טשינ רע זיא ,א־אזא טלא ןוא

 םעיינ א טימ רעטאעט א בוטש ןיא" רע טאה גאט עלא לידו

 ןוא / טעשטורמ עטייווצ סאד ,טעשטדוק דניק ןייא / טקא

 "...טקאט םוצ וצ רימ טפאלק לבייוו םאד

 .רעכעליירפ א רעבא ,רעטעוועראהראפ א ןבעל ץנאג ןייז

 ,הסיפת ןיא טשינ ...ןטעזעג רע זיא ןא האי עגנוי יד ןופ

 .לקנעב־רעטטוש ןפדא ראנ ,הלילח

 ,ןטטילאעדיא ,רעכערבראפ בור םאד ןציז חסיפת ןיא ,אי

 םזילאעדיא ןייז ,ךעלרע זיא רע רעבא .רעפמעק־םטייהיירפ

 .טכאמ רע טאוו ךיש ראפ יד וצ דיז טצענערגאב

 ןייק ןראוועג טלגאווראפ רע זיא גירק־טלעוו ןטשרע ןיא

 ־טימ טראד .דרפ רענייש רעגנוי ןייז טימ ןעמאזוצ דנאלטור

 .גירק־רעגריב םעד ןוא ןראי־עיצולאווער ערעווש יד טכאמעג

 ןפיוא ןטעזעגפא טייצ רעד ןיא רע זיא — אד יוו טראד ךדא

 ,טגראזעג ,הדמתה טימ ךיש טעבראעג ןוא לקנעב־רעטסוש

 :״פאט־פיט״ ןעמוקטדרא ןלאז לוויטש רעדא ךיש ראפ יד זא

 ןענעז רעגניפ יד יוו ענייז טנעה יד .קראטש ןוא ןייש ׳טוג

 ןטינשעצ ןעוועג ןעיצ םעווטארד ןוא םילכ־םטעברא יד ןופ

 ־םיוא ךיז טאה רע ןעוו .ףוג רעצנאג ןייז יוו טיירדעגסיוא ןוא

 ןא יוו סיוראפ ףדא ןגיובעג ןעוועג רעפרעק ןייז זיא טלעטשעג

 ךיז רע טגעלפ ןריזאר .םיוב א תפ םאטש רעטמיורקעגסיוא

 ןרעוו גאט ןדעי טימ םינפ ןייז עקאט טגעלפ .תבש ףדא ראנ

 םעד ןופ יא ,דראב רענעסקאוועגנא רעד ןופ יא ,רעצראווש

 ןטלאהעג קידנעטש טאה רע טאוו ,םקאוו ןוא עלאמס ,טניט

 •טנעה יד ןיא

 ־הסנרפ רעטכעלש א ןוא רעטטוש רעטוג א ןעוועג זיא רע

 14—12 זיב ןגיוצראפ ךיז טאה גאט־סטעברא ןייז שטאכ ,רעבעג

 .תעל־תעמ ןיא העש

 ןבלעז םעד ןיא טעבראעג םיא טימ ךיא באה לכה ךס

 באה ךאד ,טייצ ראי ידוצ א ייב רעפעטש טלא טאטשראוו

 רימ לאז׳ט זא ,ךעלדיל ענייז טימ ןפאזוצנא ךיז ןזדואב ךיא

 לפ ןופ ןעוועג ןענעז רעדיל יד .ןבעל ןצנאג ןפדא ןעייטט

 זרעטאעט־ןדאפדאג תפ ?עכאפעדדלכשה רעד ןופ :םינימה

 ערענאיצולאווער !םעקינהבושתב רזוח ןוא ןראטאלימיטא ןופ

 ןוא עיצולאווער רעשיסור רעד תפ !ראי ןט־5 ןופ רעדיל

 ןופ לאבמיס א יוו ןעוועג זיא רע .א״א גירק־רעגריב םעד

 ענייז .ןעגנוגנידאב־םנבעל עטטרעווש יד ייב םזימיטפא ןשידיי

 ןיא קידנעטש ךיז רימ ןרעטנאלפ ןטטקעט יד טימ םינוגנ

 .דעו םלוע ףדא רימ ןיא טרעגריבעגנייא ךיז ןבאה ייז •תיער

 ןעוועג זיא׳ס יוו קינשאפאראה ןשידיי ןכעלרעה אזא

 טשינ לאמנייק ןעמ ןעק ,ךורב־םייח רעקטוטלופ רעזדנוא

 שיטור־םידו א ןיא ץעגרע ןעמוקעגמוא זיא רע .ןסעגראפ

 .ד״יה .רעדניק תא יורפ טימ לטעטש

 .ב

 !?אשטירג (םירפא) םעיורפ

 םעיורפ ןעוועג זיא רעטקאראכ רעדנא ץנאג א ןופ

 טגעלפ רעטומ ןייז .םותי א ןבילבעג טייהרעניילק .קאשטירג
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 ןשטבעמדכקלאפ ןופ ןפיט

 :ןטעב דניק םלא ריא ייב טגעלפ רע ןעוו ,ןעמוקגגעקטנא םיא

 .ךיא ליוו עלעגייב א ׳עלעבאד עמאמ —

 .ךיא ליוו עלעייא ןא ,עלעבאד עמאמ —

 טשינ רדח ןיא ץא ןראוועג רעטלע זיא רע ןעוו רעבא

 הרירב תילב עמאמ עיירטעג יד םיא טאה ,ןייג טלאוועג

 טימ טגעלפ רע .רעטסוש א ראפ ןבעגעגקעווא טייהרעגנוי

 שממ ןייגרעד ךעלדיל ןוא םעידאראפ ,ךעלטרעווכיילג ענייז

 .ןעמעלא ןוא ץלא רע טגעלפ ןעגניזאב .טעטיזאוטריוו וצ

 .טעלפוק א רעדא דיל א ןסאפוצ רע טגעלפ בוט־םוי ןדעי וצ

 ראפ ןטסקעט ןופ שימפיונוצ א ןעוועג ןענעז ןטעלפוק לייט

 ־עג .הלב א ןעגניזאב ןחדב א יוו .ןעמאזוצ םיבוט־םוי ייווצ

 ייס ,ןעגביז םאד ייס .ןישודיק רדסמ א יוו הבותכ א טנעייל

 .קימימ רעראברעדבווו א טימ טיילגאב ןעוועג זיא ןגאז סאד

 ןענאוו ןופ ,ןעניוטש וצ ןעוועג זיא׳ס .טסיטרא רעתמא ןא

 רוחב ןשיטעבאפלאנא־בלאה אזא וצ ןעמונעג ךיז טאה םע

 עקירעהעג יד ןעמוקאב טלאוו רע ןעוו .ןטייקיעפ עכלעזא

 ןסקאוועגסיוא ,קפס םוש ילב ׳רע טלאוו ,גנודליב עלארטאעט

 .רעקימאק־רעטאעט ץא ןטסיטרא עטסערג יד ןופ רענייא

 ,םוטנדיי רעוואקאמ ןטימ ןעמאזוצ רע זיא ןעמוקעגמוא

 .טניווועג הנותח ןייז דאנ טאה רע ווו

 ־יורג םענופ קילבנא ןיא דיוא זא ,רעכיז יוו רעמ ןיב דיא

 ־אב ץיוו ןוא ראמוה ןייז טימ רע טאה ,טיוט ןעמאזיורג ןקיל

 ןייז ןיא ןעגופעג ךיז ןבאה עכלעוו ,יד ןכאל וצ ןעגנוווצ

 .ד״יה .הביבס רעטענאנ

 ת ו י נ ק 0 ע ו תוינקדצ םישנ
 סנירענט־ללכ ןוא סעטתקדצ ןעיורפ

 תשא ,ה״ע לטניול הרש-ייח חכרב תינברה
 שמישש ל״צז לטניול יולה רכששי ןואגה ברה

 האושה תפוקתל דע קסוטלופ ק״קב אתמד ברכ
 ורפס תא שדחמ האיצוה רשא איה .תיצאנה
 םג הבתכו "קחצי תכרב" חונמה הלעב לש
 ינבר" :האר) רפסה רעשב המדקה ירבד
 תלעב השא התיה .(לטניול ברה ,"קסוטלופ
 לקהל דימת הלדתשה .תוירבל החונו בוט בל
 .לארשיב הרטפנ ;הקוצמב אצמנש תלוזה לע

 ׳ד״ע !דרש ייח הכרב ןציבר יד
 (ל״ז לאטניוועל ברה ןופ יורפ)

 ,טחוש ןמלז ׳ר ןופ יורפ ,ל״ז רעקספיל עגייפ
 (קסוטלופ ןיא ,1922 ראי ןיא .טשעג) .ל״ז

 םייח ,ר ןופ יורפ ,רעגילק עלעטיג עטנקסע יד
 ןעמוקעגמוא עדייב ;ל״ז ב״וש רעגילק בייל
 לקיטרא םעד עז) .ד״יה ,אטעג רעוועשראוו ןיא

 (46 ד ,טחוש ד״א סעד רעביא
 *־־

 (1936 ראי ,דנאל ןיא קידנעמוקנא ,דליב א)
 לשרעה ׳ר ןופ יורפ יד ,ל״ז *עגיירבדויח
 טימ תינקדצ השא ןא .ל״ז ב״וש שטיוואנארא
 .עקיטפרעדאבטיונ ראפ ץראה םעראוו א
 (12.1170) א״לשת ,ןוושח ג״י ןיא ןראוועג רטפנ

 .לארשי ןיא_

 ןטלאהרעד זיא טיוט ריא ןגעוו העיידי יד *
 רעזדנוא" לקיטרא םעד ןקורדפא ןכאנ ןראוועג
 .(261 ד :עז) שטיוואנארא ןד ןופ ״םייה
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 תוינקסעו תוינקדצ םישנ

 תוינקדצ םישנ

 גרבנזור זדזור הגייפ
 ל״ז ימא לש התומדל םילימ רפסמ

 םתועמשמ תאשו ונמזב בר םשור ילע ושעש םירקמ ינש

 ראתל ינוצרב שי ,רתוי הברה וישכע הניבמ יננה תיתימאה

 .וז המישרב

 ריעסהש ,סילייב טפשמ תפוקתב הרק ןושארה הרקמה

 םירצונה םינכשהש יסור ידוהי היה םילייב .םלועה לכ תא

 ירחא .תוצמל ומדב שמתשהו ירצונ דלי גרה יכ וילע ולילעה

 רפסמ דוע םע יתקתששכ .יאכז אציו םילייב ררחוש םייוניע

 הליחתהו הינלופ הדלי עתפל העיפוה ונלש רצחב םידלי

 רצחבו ונזגרתה ונלוכ ."סילייב" וגל הארקו ונילע קועצל

 אורקל הכישממ הדליהו ל״ז ימא העיפוה םואתפ .הלומהו שער

 הדליל ל״ז ימא התנפ זא .טקשב רתוי לבא הז םשב ונל

 ןתא ינאו םר לוקב "סילייב" ידיגהו ילא יברקתה" :הרמאו

 דובכל הזה םשה יכ ,"סילייב" האירק לכ רובע הקיפוק ךל

 ."ונמעל אוה

 לש התוגהנתה היה קזח םשור ילע ריאשהש ינשה הרקמה

 יתלב דלי הדלי הרענה :ונלש תרעושה לש התב םע ל״ז ימא

 תחלוש התיה ל״ז ימא ,הל הגעל הביבסה לכש ןמזב ובו יקוח

 חולשל ךירצ המל יתלאש רשאכו םירהצ תחורא םוי לכ הל

 לכואל הקוקז איהו דלי הקינמ איה" :ל״ז ימא הרמא ,לכוא הל

 ."םשא וניא דליה .רתוי בוט

 התיה תאזה תבהו הקודא הידוהי ,דתיה ל״ז ימאש ירכזבו

 ךירצ" :תרמוא ,דתיה ל״ז ימא .יניעב אלפל רבדה היה הירצונ

 ."םדא אוה רשאב םדאה תא בוהאל

 רתוי םייחה ויהי זאו םלועב ולאכ תויומד ובריו יאולה

 .םילקו םיפי

 (גרבנזור לרפ) ןמדלוג הנינפ

 השאב הנח
 ? תאזה האלפומה ,דשאה תא ריכה אל קסוטלופ ישנאמ ימ

 .ל״ז ימא ירופסמ ,יל םיעודי הייח תודלות

 ־המלש ׳ר יבס תיבל הבוזע המותיכ הפסאנ השאב הנח

 ימאש אלפ ץא .יתבסו יבס ינב םע דחי הלדג .ןומניצ ןסינ

 שרופ ,רחמ לבא דימא שיאל האשנ .תוחאכ דימת התוא התאר

 ,ותשא ,דתיה ותמועל ."יוג ןמלז" והונכ ונריע יבשות .רובצהמ

 התיה .אילפהל דע תוירב תבהואו בל תבוט השא ,השאב הנח

 ,דמואה רצואמ רקי קלח דלי לכב התאר ןכל םינב תכושח

 .תילארשיה

 יכ םא ,לארשי תמכחו הרות תרחוש ,דחיה השאב הנח

 ירוחבל רשפאל — הייח דועי ,בותכו אורק העדי אל המצעב

 ףוסאל למע הכסח אל .קסוטלופבש הבישיב דומלל לארשי

 הבישי ירוחבל הטימ ילכ הנושארו שארב ,םיצפח ,םיפסכ

 ידימלת לש רוזחמ לכב הלפט איה .םיקחרממ ונריעל ועיגהש

 ףאו תוסכל הגאד ,"םימי" לוכאל םיתבל םתוא הקלח ,הבישיה

 .םידעומו תותבשב םינוש םיעוריא םהל הנגרא

 תומוק יתש ןב התיב קסוטלופ ישנא לכל יאדוב רוכז

 היה התיב ףתרמב .הקסרוטנס—הקסרלטוק :תובוחרה תניפב

 .ןיפכיד לכ לש (טנלושט) ןימחה תא הדימעמ ,דתיה וב רונת

 ראשנ דימת לבא ,הריכמל תבשל תולח הפוא ,דתיה הזה רונתב

 אל ודיש ימל ,ףסכ ןיא םנח ,םיתבב קלחל תולח רפסמ הל

 ,וילאמ ןבומ רבד הישעמב התאר איה .תבש יכרצ תגשמ ,דתיה

 םידגבה לכש התצר הבל רשוי ךות .ותושעל בייח ידוהי לכש

 יפכ יכ ,םיקודבו םימושר ,םינמוסמ ויהי ,הפסאש םיפסכה וא

 המתר ןכ לע .בתכב רבד להנל המצעב העדי אל ,יתנייצש

 יד הל׳הנח" הונכ ריעה ישנאש ,גרבנירג הנח ימא תא

 סקנפה .הריכזמ לש דיקפתה תא הילע הליטהו ךירעביירש

 .זאד םייתדה תודסומה לש םייחה רפס ןיעמ היה ימא לש

 ושרג םיצאנהש קסוטלופ יטילפ ןיב התיה השאב הנח

 יפמ יתעמש .הרטפנ םשו קוטסילאיבל הלגלגתה איה .ריעהמ

 הרובקלו הלודג היולל התכז ׳השאב הנחש ,האושה ילוצג

 .תדבוכמ

 (גרבנירג הינמ) לט םירמ

 עשאב !דנח
 (ןירעקעב יד)

 ןבאה עלא .ןעשאב־הנח טנעקעג ןבאה טייק ןוא דניק

 ,טאטש רעד רעביא םודא יז טפיול קידנעטש זא ,טסווועג

 ןסקאוועגסיורא םוטעמוא זיא יז .ןפלעהוצסיורא ןצעמע ידכ

 ןקנארק א הלוח רקבמ יז זיא אד .טייצ רעקיטכיר רעד ןיא

 .החפשמ רענעטילעג א ייב ןענופעג יז ןעמ טאה דלאב ןוא

 ־ראפ ץא גנונעפאה ,טסיירט ןעגנערב יז טגעלפ םוטעמוא

 רעקילדנעצ ןופ ןראוועג טשטנעבעג זיא ןוא גנורעטכייל

 .ןייז םימי־ךיראמ לאז יז ,ןשטנעמ
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 םבירעוט־ללכ ץא םעטתקדצ ןעיורפ

 ־גאוועל ןגעקטנא ,עקסראטאנעס—עקסראילטאק גאר ףיוא

 ןרעסערג ךאנ ןוא ףיוה ןסיורג ןטימ עדייבעג ענייש םיקסוואד

 זיא ,לגרה־תטירד ןייק טאזועג טשינ,טאה דיי א ווו ,דאס

 זיוה סאד .עלעפייה ןיילק א טימ רעיומ רעיורג א ןענאטשעג

 -גגייא ענייז ןוא ןראטאקאל 5—4 טימ ןעוועג טניווואב זיא

 ןמלז ןאמ ריא טימ עשאב־הנח ,יז :ןעוועג ןענעז רעמיט

 .יירעקעב רעייז ןענופעג דיז טאה אד ןוא ,ןאמרעבליז

 טאה׳מ .ןצמק לקיטש א ןעוועג זיא ,ןמלז ׳ר ,ןאמ ריא

 רע זא ןוא רעזייב א ןוא רעגנערטש א זיא רע זא ,טסווועג

 .ןראטאקאל יד טימ סורא ךיז טגירק

 עטשטיינקעצ עניילק א ןעוועג זיא ׳עשאב־הנח ,יורפ ןייז

 ביל יז טאה ןדער ,עטציפשעגרעביא ןייק טשינ ׳ענעדיי

 רעד רעביא לטיבא ,ןעיורפ עלא ייב רעגייטש רעד יוו טאהעג

 ,טטאפעגפיוא ןעוועג טשינ זיא פאק ןפיוא לטייש רעד .סאמ

 ־סיוא םיא ןופ ןבאה ,ןכאוו רעד ןיא טפיוהרעביא ,קידנעטש

 קידנפוד־אצוי דיז ןסירעג ןוא ראה ךעלטניב טעשטראטשעג

 ־ראפ לעמ טכיש רעניד א טאה קיטייצביילג .*ןייה רעד ןיא

 .קאב ןייא טימ פאק ןבלאה א ריא ייב טביוטש

 ־עג ץא רעדניק ןייק טאהעג טשינ טאה קלאפראפ סאד

 ךאב ןראי עצנאג יד טקנעבעג ייז ןבאה לרוג ןופ ענעגאלש

 ...תמאה םלוע ןפיוא קעווא זיא ןאמ רעד זיב ,שרוי א

 רעד ןופ טסאל רעצנאג רעד זיא הנמלא ןא קידנביילב

 .םעציילפ עריא ףיוא ןלאפעג יירעקעב

 טיוט סנאמ ןכאנ טאה עשאב־הנח עטושפ ,עכאפנייא יד

 עלא ןיא טייטש יז זא ,ןזיוואב ןוא לגילפ יד ןדנובעגפיוא

 ןביירש טזאלעג יז טאה ,עטשרע׳ס .םיא ןופ רעכעה ןטכיזניה

 ןעוו .רפטה־םויס ןכעלרעייפ א טנדראעגנייא ןוא הרות־רפט א

 לוש ןיא הפוח א רעטנוא טריפעג הרות עקילייה יד טאה׳מ

 רעד טימ ןראוועג טקאפעג ןסאג יד ןענעז ,קיחמ טימ ץירא

 .גנורעקלעפאב רעשידיי

 טימ ךאנ טפעלש טאט רעטוג ןייא — ״.דוצמ תררוג הוצמ

 עשאבדונח טאה ןטנווא עמאזנייא יד ןיא .ןטייווצ א דיז

 ןפיול האי יד .שפנה־ןובשח לקיטש א דיז ראפ טכאמעג

 םעד גנונעבער ןבעגפא ןפראד לאמא דאד טעוו ןעמ ,ךרודא

 ךיז ןטיירגוצ טשינ ןיילא טיעוו יז ביוא ."זדנוא רעביא טאוו"

 ריא ראפ טעוו רעוו ,םיבוט־םישעמ ןוא תווצמ לקעפ א

 !ז אטשינ זיא רעדניק ןייק וליפא ןעוו ,ןגראז

 ,יירעקעב רעד ןיא ףתוש א ןעמענ וצ ןסאלשאב טאה יז

 עריא ףיוא לוע ןצנאג םעד ןגארט וצ ןפראד טשינ לאז יז

 ןוא ףתוש א ןעמונעגניירא ,ןאטעג ןוא טכארטעג .םעציילפ

 .ללכה תבוטל םעפע ןאט וצ טייצ רעמ טאהעג

 זיא׳ט ןעמעוו ייב ׳-י ףוצרה ינפב דמועה רבד דל זיא"

 תווצמ .ןענופעג קידנעטש טעוו ,סטוג ןאט וצ גנארד א ןאראפ

 ...ןגייבנייא ראנ ךיז ףראד׳מ ׳ןסאג יד ןיא דיז ןרעגלאוו

 .הבישי־רסומ א קטוטלופ ןיא טעדנירגעג דיז טאה טא

 טאוו ,םירוחב עגניי ןעמוקעג ןענעז ךעלטעטש ןוא טעטש ןופ

 ןוא ןציז ,"ןפיל יד ףיוא דאנ ייז טגיל דלימ סעמאמ רעד"

 ־עצ ארמג רעד ןופ ץגינ רעד ןוא הדמתה סיורג טימ ןענרעל

 רעד זא ,ליוו סע_רעוו .הביבס רעצנאג רעד ןיא דיז טיירפש

 א ןעניפעג ןאק רעד ,ןרעוו ןסירעגרעביא טשינ לאז ןוגינ

 ןלאז ייז ,םירוחב־הבישי יד ראפ ןגראז ףראד׳מ .טעברא ךס

 ףראד ןעמ '.םרעגעל־טכאנ עמעווקאב ןוא "געט" עטוג ןבאה

 ןגראז רעדא ךיש ראפ א ןטכירראפ ׳דמעה א ןשאווסיוא ייז

 וצ ןביוהעגנא עשאב־הנח עקאט ךיז טאה .שובלמ א ראפ

 יד ראפ ןראוועג ץא הבישי רעד ראפ ףליה טימ ןעמענראפ

 .עמאמ א שממ םירוחבדדבישי

 םייב לפענק א טלעפ םע זא ,ןעזרעד יז טאה םענייא ייב

 ןענעז ןטירד א ייב ,דגב ןייק טשינ טאה רעטייווצ א ׳דמעה

 ענעבירעגסיוא ןא — ןטרעפ א ייב ,טמורקעגטיוא ןשאמאק יד

 רערעדנא ןא ,ןרעשפא ךיז ףראד רעד ,טעפראקט םייב עטנעיפ

 ןעמ ןוא ןסע םוצ טיטעפא ןייק טשינ טאה ,טאלב םיוא טעז

 ־הנח עזאלרעדניק יד ׳יז .ראטקאד א ןגראזאב םיא ףראד

 זיא יז עכלעוו טימ ,רעדניק רעקילדנעצ טציא טאה ׳עשאב

 ערעייז יוו רעקינייוו טשינ ייז רעביא טרעטיצ ןוא לפטמ דיז

 .עטאמ־עטאט עתמא

 ־וקאב ביל שממ ןעשאב־הנח ןבאה םירוחב־הבישי עלא

 .דובכ סיורג ןבעגעגפא ריא ןוא ןעמ

 .ךעלגניי־הבישי יד וצ ןעוועג יז זיא ןדבונעגוצ קראטש

 ־תיב העטנוא ןפערט ריא ןעמ טגעלפ רעטניוו ןוא רעמוז

 ןענוואד רודיט־החנמ־ןברק ןטנפעעג ןטימ רעטצנעפ־שרדמה

 וצ ןעוועג טיהג זיא יז ."רעדניק" עריא טימ ,ןינמ־הבישי ןטימ

 םעד ןרעטכיילראפ וצ יבא ,רעסאוו ןיא ןוא רעייפ ןיא ןייג

 ־עטאט טזאלראפ ןבאה טאוו ,ךעלעמייב עקנעגניי יד ןופ לרוג

 .הרות ןענרעל דמערפ רעד ןיא טרעדנאוועגקעווא ןוא עמאמ

 ,ץראה םעראוו ריא ןעקנאשעגקעווא יז טאה דיירפ טימ

 טימ .הבישי רעקטוטלופ רעד ראפ טילעג ץא עיגרענע ריא

 ראפ ךיק עניימעגלא ןא ןראוועג ןפאשעג זיא וויטאיציניא ריא

 רעכלעוו ,בוטש ןיא סופלאק עלאומש ייב םירוחב הבישי יד

 טיעפע ןאט טלאוועג רע טאה ,זאלרעדניק ןעוועג ךיוא זיא

 ־עג ץא ןטעגעג ןעמאזוצ עלא ייז 'ןבאה םיא ייב !הוצמ א

 .ףינמ" ןטימ טשטנעב

 םיתבש ,טכעג ןוא געט עריא ןעקנאשעגקעווא טאה יז

 ךדא יוו עגניי קידנענידאב ,הבישי רעד םיבוט־םוי ןוא
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 תוינקסעו תוינקדצ םישנ

 ןוא טנאקעג ראנ טאה יז סאוו טימ םימבח־ידימלת ערעטלע

 .הבישי רעד ראפ ראב טשינ

 טימ פעט עצנאג ןטיירגוצ יז טגעלפ תבש־ברע ןדעי

 תבש ןצנאג א ןוא ןוויוא־טנלאשט ןיא ןטלאה ייז טגעלפ ,ייט

 הנהמ ךיז ריא ייב ןדיי עמורפ רעקטוטלופ ןעמוקעג ןענעז

 .םיתבש־רעטניוו עטלאק יד ןיא סמעראוו לסיב א טימ ןייז

 ןוא טרעדנוה רעביא זא ,טגייצרעביא ןעוועג זיא יז

 ־םישעמ עקיזאד יד ןייז ןיגמ ריא ףיוא ןלעוו ראי קיצנאווצ

 ןיא ןענעמלז ריא טימ ןציז וצ ןייז הכוז טעוו יז ןוא םיבוט

 ערעדנא עלא טימ ךיילג ,הניכש רעקידנענייש רעד ןופ ןטאש

 י״ש טיירגעגנא זיא םע עכלעוו ראפ ,ןדיי ענעטיהעגפא

 ארבערס השמ •דורב הרכז יהי .תומלוע

 עטבצק יד עשטכאר
(1933—1826) 

 ־לופ ןיא תוחפשמ עשידיי עטסגייווצראפ יד ןופ ענייא

 .עטבצק יד עשטכאר ןופ החפשמ יד ןעוועג זיא קסוט

 םעגיא 1826 ראי ןיא ןראוועג ןריובעג זיא עשטכאר

 ןיא ןעוועג ןעמונעגנא זיא׳ס יוו .ןאשזור לטעטש ןקידתונכש

 ןייז יואר ןיוש ןאק לדיימ גנוי א ראג ךאנ זא ,ןטייצ עטלא ענעי

 טשינ ךאנ ,טכאמעג הנותח ירפ ץנאג ריא ןעמ טאה ,הפוחל

 ןופ שזראקעיפ ריאמ טימ טלא ראי 12 עלופ ןייק קידנעייז

 ־ יא ןיז 4 ןריובעג םיא טאה עכלעוו ,דיסח א ,דיי א ,קסוטלופ
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 ראי 82 אד קידנעייז טלא (שזראקעיפ לחר) עטבצק יד עישסכאר

 .*רעטכעט 5

 טפא ןראפ טגעלפ ,דיסח רענימיזדאר א ,ריאמ ,ןאמ ריא

 הצע לאוש ,רעגייטש רעד יוו ׳םיא טימ ויז ןוא ןיבר ןייז וצ

 *סיוא םעפע לאמ עלא טגעלפ רע .םינינע ענייז עלא ןיא ןייז

 ,ךאז ןייא ףיוא ראנ .בוטש רעד ראפ הכרב א ןיבר םייב ןטעב

 א ךאנ ןוא ןטעבסיוא טנאקעג טשינ רע טאה ,םימי תוכירא

 קידנעייז טשינ ךאנ ,ןבראטשעגפא ירפ רע זיא טייהקנארק

 .טלא ראי 50 ןייק

 עקיטפערק ענייש א ןעוועג זיא עשטכאר הנמלא עגניי יד

 טנאה ענעפא ןא טימ ץראה טוג א טגאמראפ וצרעד ןוא יורפ

 ןייק .הרצ־תע ןא ןיא ןשטנעמ ןפלעה ןוא הקדצ ןבעג וצ ףיוא

 רעטוג ריא ןעוו ,ןטלאהעגפא טשינ ריא טאה גנורעטש םוש

 יז זיא .ןעיינש יד ןיא ,םנגער יד ןיא .טכאוועגפיוא טאה ןליוו

 ןיא טראד ׳לובג ןייק טאה סאוו. שפנ־תריסמ א טימ ,ןפאלעג

 טימ יצ ...ןעמוק טפראדעג טאה ףליה ריא ווו ,תומוקמ יד

 ריא.ןופ שיילפ לקיטש טוג א טימ יצ ,הנתמ א טימ יצ ,טלעג

 ןזיירק עלא ןיא ןעוועג יז זיא ןעמונעגנא ןוא טנאקאב .עקטאי

 .עכעלטסירק ייס ,עשידיי ייס ,טאטש ןופ

 עשטכאר זיא ,טיונ א ןיא ןענופעג ךיז טאה רעצעמע ןעוו

 טלאוועג ךיז טאה רוחב רעשידיי א ןעוו ;עטלאוג ןייז ןעוועג

 טפראדעג דאנ ךיז רע טאה ,טסביד־רעטילימ ןופ ןעיירפאב

 ןראוועג טיירפאב דיילג רע זיא יוזא ,ןעשטכאר וצ ןדנעוו

 ,טנידעג טשינ ךעיגאפ" ןוא ןפוא רעדנא רעדא אזא ףיוא

 טאטש ןיא ןריט ךס א ןענעז עטבצק יד עשטכאר ראפ לייוו

 ןגייא ריא !ךעלגעמראפ ץנאג ןעוועג זיא יז ...ןפא ןעוועג

 םעד ףיוא טאה ,טסאפ רעד ןופ טייוו טשינ ,קראמ ןיא זדה

 .טגאזעג תודע

 ןוא הנמלא ןא גנוי ןראוועג זיא יז סאוו ,םעד ץארט

 טלאוועג טשינ ןגעווטסעדנופ יז טאה ,ןייש גונעג ךאנ ןעוועג

 טשינ ריא טאה םע שטאכ ,ןדניבראפ ןאמ א טימ רעמ ךיז

 רעד ראפ טעמדיוועג זיולב דיז טאה יז .םינלעב ןייק טלעפעג

 םוקמב ןוא •רעדניק יד ראפ ןוא עקטאי רעד ראפ ,בוטש

 םוצ ןראפעג לאמ עלא יז זיא ,ןאמ םענעבראטשראפ ריא

 טימ ןעוועג זיא ,ןאטעג טאה יז סאוו ץלא .קידצ רענימיזדאר

 ןראוועג זיא רעטכאט א ראנ יוו .ןיבר ןופ גנומיטשוצ רעד

 ראפ ןטעבעג ץא ןיבר םוצ קעווא ךיילג יז זיא ׳הפוחל יואר

 טגעלפ ,זיוה םניבר ןיא עטנאקאב טוג א םלא .רוחב ןטוג א ריא

 גנוזייוונא עכעלטפירש ןימ א ןבעג לאמ עלא יבר רעד ריא

 טכארבעג לאמ םעדעי טראד ןופ ןוא תובישי יד ןופ ענייא וצ

 זא יוזא ,הבישי רעד ןיא עטסעב יד ץפ ,עקצאצ א ,רוחב א

 ,עלייב ,הוח :רעטכעט !המלש ,דוד ,עשטיא ,לדיי :ןיז *
 .הרש ,עשטמורפ ,רתסא
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 סנירעוט־ללכ ןוא סעטתקדצ ןעיורפ

 םימכח־ידימלת עסיורג ןעוועג ןענעז םמעדייא 5 עריא עלא

 יז .טשטנעבעג ייז טימ דיז טאה טאטש זא ,פעק עפראש טימ

 ןוא רעייטשסיוא־הנותח ,ןדנ םענייש טימ טפיוקעג ייז טאה

 ןדעי ןוא זיוה ןיא ךיז וצ ייז ןעמונעגניירא .טסעק ןראי

 .גנוניווו א ןבעגעגפא

 ןקידתבש א ייב דליב־החפשמ סאד ןעוועג זיא ןייש

 ענעסאלטא יד ןיא סמעדייא יד טימ רעטכעט עריא יוו ,שיט

 ־מורא ןעוועג ןענעז ןעלטיה ענעטעמאס יד טימ סעטאפאק

 ןוא קראמ ןרעביא ןעגנולקעגפא ןבאה תורימז יד ׳טצעזעג

 טניישעג ןוא ןא ןביוא ןסעזעג זיא ,עטבצק יד עשטכאר ,יז

 עכלעוו ,םמעדייא עקידעקצאצ עריא ןופ קידנלעווקנא ,קילג ןופ

 טלקניפעג טאה ןייוו רעד .דובכ ןסיורג ןבעגעגפא ריא ןבאה

 טימ ןבאה רעטכייל יד ,"עקפאראק" רעקיכייב־בארג רעד ןיא

 טביל־תבש יד ןופ ךעלעמעלפ יד ,טצנאלגעג רעבליז רעייז

 ־סייוו םעד ןטכיולאב ןבאה פמאל־ץילב ןפראש ןטימ ןעמאזוצ

 טרעטיצעג טאה לאמנייא טשינ .שיט ןקידתבש ןטיירפשעג

 ,ךיז קידנענאמרעד ,ןעהעש עכלעזא ןיא ׳גיוא ריא ןיא רערט א

 ריא טימ ךיז ןלייט וצ טבעלרעד טשינ טאה ריאמ ריא זא

 רעד ןופ ללח םעד טליפעגסיוא טאה טאוו ,תחנ ןקיזאד ןטימ

 .ראי ץנאג א ךיוא יוו ,םיבוט־םוי ,םיתבש יד ןיא בוטש

 ראפ ןבעגעגסיוא יז טאה ,הוח ,רעטכאט עטסטלע ריא

 ־ןב א דיי א ׳דיסח רערענ א ןעוועג .ל״ז ןאמרוג בייל ןרהא

 ערעדנא ןיא ןגארטראפ יוו ןעזעגסיוא ראנ ,חקיפ א ,הרות

 ־געטש ׳ןויער םעניא ןפראוועצ ןוא ךעלגעוואב־ךיג ;ןטלעוו

 אד יוו ,ןפיל יד טימ יז טעלגעג ןוא עסנאוו א טייקעג קיד

 איגוס רעטרעטנאלפראפ־רעווש א ןופ טכארטעג רע טלאוו

 > רחסמ םוצ ןפאלעגרעביא ןעקנאדעג עגייז ןיוש ןענעז טא ןוא

 .רעלדנעה־לעפ א ןעוועג זיא רע

 טימ טאהעג הנותח טאה (ד״יה) עלייב רעטכאט ריא

 ־עדייא רעליטש א ,דיסח רענימיזדאר א ,ל״ז טנערעב לדנעמ

 דעווש ןייז יוו .םינפ תרדה ןא טימ רפס־בבוח א ,שטנעמ רעל

 קעווא ירפ ןוא ןעוועג םימי ךיראמ טשינ ךיוא רע טאה ל״ז

 .טלעוו רעד ןופ

 רערענ א ןעוועג זיא ׳ןאזמארב ריאמ ףסוי ,ןאמ סרתסא

 ־רעגנוי רענעדיישאב א ,רעליטש א ךיוא ,הרות־ןב א ,דיסח

 זיא רעטכאט א םנייז ןעוו רעבא ,ןגיוא עקיטכיל טימ ןאמ

 ןעוועג זיא םע ווו ,עיזאנמיג רעשיליופ רעד ןיא ןענרעל קעווא

 שיאנק טרעקאלפעצ ךיז רע טאה ׳תבש־לוליח טימ ןדנובראפ

 יד ןזאלראפ טזומעג טאה יז ...טייקליטש ןייז ןופ םיורא ןוא

 .םיבורק ייב ןייז ןוא בוטש

 וצ ןעמוקעגנא זיא רע ןעוו .ןייש ןטלעז ןעוועג זיא רע

 ןוא ריט טלארפעגפיוא ךיז ןבאה ,ןעמ טלייצרעד ,הנותח ןייז

 עכעלטסירק וליפא .טרעדנווואב םיא ןבאה ןלא ׳רעטצנעפ

 .ןתח ןקידווענח־ץראווש םרתסא ןקוקנא ןפאלעג ןענעז םינכש

 ןא ןעוועג זיא ,ןאמ סעשטמורפ ,ל״ז דראבסארג ףסוי

 דימתמ רעסיורג א ןוא הרות־ןב א ץוחא ,רוחב א ץפ םאנסיוא

 רעטוג א ןעוועג זיא רע .שידנאדעפ ןוא טנאגעלע ,ןייש ךיוא

 דעפ עשיגאגאדעפ טאהעג ןוא רעסעומשטימ ןוא ריבסמ־לעב

 יד ןענעשרד ןגעלפ ןשטנעמ זא ,םורפ רעייז ןעוועג .ןטייק

 ןייז טימ — עשטמורפ טסייה עכלעוו ,יורפ ןייז ןופ תוכייש

 דאנ זיא רע זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טאה רעטעפש ...טייקמורפ

 ליטש רעד ןיא .טניימעג טאה׳מ יוו םורפ יוזא ןעוועג טשינ

 טפיטראפ ןעוועג ןוא רעכיב עלוספ־ףירט טנעיילעג רע טאה

 רעד ןיא טאה שטייד רעד ןעוו .רוטארעטיל־הלכשה רעד ןיא

 ־געעג ףסוי טאה ,קסוטלופ ןעמונראפ המחלמ־טלעוו רעטשרע

 ־םארנ ףיוא — אדארבאקלעיוו :ןעמאנ־עילימאפ ןייז טרעד

 ,השבלה עשידיי עלענאיצידארט יד ןפראוועגפארא .דראב

 .שיערבעה ןוא שטייד ןופ רערעל א ןראוועג ןוא ,שטייד־השעמ

 ןוא ליפשייב םעד ןאטעגכאנ טאה ,עשטמורפ ,יורפ ןייז ףיוא

 ...לטייש סאד ןאטעגסיוא

 .גנויצרעד עשיעפארייא ןא ןעמוקאב ןבאה רעדניק ערעייז

 ןעוועג זיא ,שזראקעיפ־דראבסארג הקייח ,רעטכאט עטסטלע יד

 דואפ רעקסוטלופ רעד ןיא ןירערעל עגעעזעגנא עלעיציפא ןא

 ןוא ןאמ ריא טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא) לוש־הכולמ רענכעש

 .(ש״מי ,םיצאנ יד ייב דניק

 הנותח טאה ,םיכורא םייחל לדבי ,יקסוואנכארט לארשי

 רעד ןיא •הרש ,רעטכאט עטסגניי םעשטכאר טימ טאהעג

 רעד" ןפורעג םיא ןעמ טאה טנרעלעג טאה רע ווו ,הבישי

 יקב א ןעוועג ,פאק ןפראש א טאהעג ."יוליע רעוואראוואג

 טימ רעכעליירפ א ,רעטסיירד א ,תויתוא ענבארד יד ןיא

 א ןעוועג .ךארפשסיוא רעראלק א טימ ץא ןגיוא עקידעכאל

 ־גייא ןרעטנוא .תוירבה ןיב ברועמ א ,פיט רעכעלטפאשלעזעג

 טקעטשעגנא ןעוועג רע זיא ,ל״ז ףסוי ,רעגאווש ןייז ןופ סולפ

 .ךארפש עמאזניימעג א טנגוי רעד טימ טאהעג ןוא הלכשה טימ

 ןיא ...טסינויצ רעזעיגילער רעטרעלקעגפיוא ןימ א ןוועג

 ־םוי ץא םיתבש ןענוואד רע טגעלפ לביטש רענימיזדאר

 סאד ווו ,זיוה ןבלעז םעד ןיא טניווועג טאה רע לייוו ,םיבוט

 •ןענארפאש ייב — ןעוועג זיא לביטש

 ,לביטש םענופ ריט רעד ייב ןייטש רע טגעלפ בור יפ לע

 תילט םענעלאוו ןטימ זיוהרעדאפ ןיא רעדא רויכ םעד ייב

 ־סיד א רעדא.סעומש א ןפאב ןוא סעציילפ עטיירב יד ףיוא

 תעשב ,םירוחב עטרעלקעגפיוא עטצופעגסיוא יד טימ עיסוק

 םתק םיא ףיוא ןבאה םידיסח רענימיזדאר יד .הרותה תאירק

 ,סורוקיפא ןימ א ,חידמו תיסמ א ראפ ןטלאהעג םיא ,טקוקעג
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 תוינקסעו תוינקדצ םישנ

 רעטפא ןא ,סהרות־ןיד ייב ררוב א ןערועג ךיוא זיא רע .ל״ר

 עקירעמא ןיא טנייה טבעל רע .בוטש ןיד־תיב ןיא רעייגניירא

 .עיצידארט עשידיי עטלא יד ראפ טצעז ןוא

 רעד ןיא ןעגנאגעג ןענעז רעטכעט יד ייס ,* ןיז יד ייס

 רעטכעט ערעייז ראפ ןבאה עלא טעמכ .ןגעוו םעשטכאר עבאב

 ,טראס ןטסעב ןופ םירוחב ,הרות־ילעב סמעדייא ןבילקעגסיוא

 האי עטצעל יד ןיא .ןריצלאטש טנאקעג טאה׳מ עכלעוו טימ

 ךאד ׳דנילב ןראוועג עשטכאר עבאב יד זיא ןבעל ריא ןופ

 .לוק ןטיול החפשמ רעד ןופ טעי טנעקרעד יז טאה

 רעבייוו־אשידק־הרבח יד ןבאה ראי 107 קידנעייז טלא

 םעד ךאב ,םיכירכת עטיירגעגוצ עריא ןיא טצופעגסיוא ריא

 טנעה יד ןיא המשנ עקילייה ריא ןבעגעגרעביא טאה יז יוו

 םישעמ עריא טיול ,ריא ןבאה עכלעוו ,םיכאלמ עטוג יד ןופ

 א טאהעג .ןדע־ןג ןיא דיילג טריפעגניירא םיוועג ,םיבוט

 עשטכאר עבאב רעד טאה טאטש עצנאג יד טעמכ ,היוול עסיורג

 ןענעז רעטיילגאב יד ןשיווצ ,ור רעקיבייא ריא וצ טיילגאב

 .** ךעלקינייא־רוא ןוא ךעלקינייא ,רעדניק 136 ןעוועג

 ארבערס השמ
♦ 

 יוו — עטבצק יד עשטכאר רעדא ׳עשטכאר עבאב יד

 עטסטלע יד ןופ ןעוועג זיא — ןפורעג טאטש ןיא יז טאה׳מ

 הנמלא ןא ןבילבעג יז זיא ראי 33 וצ .קסוטלופ ןיא ןעיורפ

 ,"עקטאי" א טריפעג טאה יז .רעדניק עריא ןגיוצרעד ןיילא ןוא

 טוג א !רעטסעב רעד ראפ טאטש ןיא טמשעג טאה עכלעוו

 רעד ןעשטכאר ייב ראנ ןעמוקאבוצ ןעוועג זיא שיילפ לקיטש

 ךס א ןאטעג טימרעד ןוא ךעלגעמראפ ןעוועג זיא יז .עטבצק

 ,סמעדייא ענייש טפאשראפ ךיוא ךיז טאה יז .םישעמ עטונ

 עכלעוו ,םיליכשמ ןוא םינדמל עסיורג ,םמעדייא 2 ייז ןשיווצ

 הרותה ימכח יד רעביא ןטארעפער טאטש ןיא ןטלאה ןגעלפ

 ןייז ןוא ם״במר ןרעביא ןסעומש עטנאסערעטניא ןריפ ןוא

 ."םיכובנ הרומ"

 ,טמיטשעג שיטסינויצ ןעוועג ריוא זיא עשטכאר עבאב יד

 עשיטסינויצ יד ראפ טרעייטשעגייב ליפ ןוא לקש א טפיוקעג

 ןליפש ךיז ןליוו ךעלרעדניק יד זא" :ןגאז טגעלפ יז .תונרק

 ןופ טעוו רשפא .ןרעטש טשינ ייז ןעמ ףראד ,םזינויצ ןיא

 ."הלואג יד ןעמוק ייז

 ,טאטש ןיא עשטכאר עבאב יד ןעוועג זיא ןעמונעגנא

 .סעיגעליווירפ עשיטאטש ליפ ןופ ייברעד קידנסינעג

 1939 ןיא ןבראטשעג זיא שזראקעיפ לדיי ,ןוז רעטצלע ריא *
 .ראי 99 ןופ רעטלע ןיא ,המחלמ־טלעוו רעט־2 רעד ראפ טראה ,ראי

 רעד ראפ ןלאפעג עקינייא ןענעז דעלקינייארוא עריא ןופ *•
 ייז ז שטיוואלפאק ,שירפ ,קאפושטש :יוו לארשי ןופ גנויירפאב

 .ץאלפ ןטייווצ א ףיוא ןורכזה רפס םער ןיא טנכערעגסיוא ןרעוו

 יז .ןטייקיצראהטוג עריא טימ טנאקאב ןעוועג זיא יז

 ,םירוחב עגנוי רעטילימ ןופ ךעיירפאב" ןפלעה ךיוא טגעלפ

 ףיוא טכאמעג טאה םאוו ,ןעזנא ןוא תולדתשה ריא קנאד א

 — ״ץרחי אל״ םלא — בגא טגעלפ עכלעוו) םשור א ןרעדעי

 ןיא רעגאזדועד עכעלטסירק ןוא "אווטסלאשטאנ" ןגראזאב

 ־עג טאה׳מ ןעוו ןוא שיילפ לקיטש טוג ראג א טימ טאטש

 ןפתעגסיורא טאה יז .(...סאד יוו רעמ סעפע טימ — טפראד

 .ךוליה ריא טימ גנוטכא ליפ

 ןבאה עלא .ןאטעגגא רעביוז ץנאג ,עכיוה א ןעוועג זיא יז

 .רעטלע ןפיט ןיא ןיירא זיא יז ןעוו ,טצעשעג רעדנוזאב ריא

 רעד ,י ןואדב ר״ד .ךיילג ןעגנאגעג ךאנ יז זיא ראי 100 וצ

 ־פא לאמנייא טשינ טגעלפ ,ראטקאד־טאטש רעוואטאיוואפ

 יז טאה רע ןעוו ,סאג ןטימגיא עשטכאר עבאב רעד ןלעטש

 ץלא טאה יז .טנוזעג ריא ףיוא ןגערפסיוא ךיז ןוא טנגעגאב

 ־ייבראפ ןגעלפ עשיטאטש .פאק ןפיוא טקנעדעג ןעמעלא ןוא

 "?ךיא ןיב רעוו ,ישעבאב" :ןורכיז ריא ןווורפסיוא ןוא ןייג

 ,ראי 106 ןופ רעטלע רעד ייב .ןרעפטנע ךיילג טגעלפ יז ןוא

 ,קאטש ןט־2 א ןופ ןלאפעגפארא יז זיא לאפוצ א ךרוד ןעוו

 םעד ךאנ .ריא טימ ןעוועג לפטמ קראטש ןואדב ר״ד ךיז טאה

 .היאר יד ןריולראפ יז טאה לאפ

 ךאנ .גירק־רעלטיה םעד ראפ ראי 2 ןבראטשעג זיא יז

 ־רעד טאה יז .ןטסירק וליפא ןעגנאגעגכאנ ןענעז היוול ריא

 ןיא ךיז ןעניפעג ייז ןופ עקינייא .ךעלקינייא רוא־רוא טבעל

 .לארשי

 .מ .ל ייב ןעונונעגפיוא

 םיא ןבאה .ענעיגיה תוכלה ןיא גנערטש רעייז ןעוועג זיא רע "
 ,ןטפעשעג טאהעג ןבאה טאוו ,יד לעיצעפס ,ודיי לייט א ראפרעד
 ראפ ןטלאהעג םיא — טייקנייר טרעדאפעג ריז טאה םע עכלעוו ןיא
 טגעלפ רע ןעוו ,ןלאפ ליפ ןעוועג רעבא ןענעז םע .טימעסיטנא ןא
 טיזיוו םער ראפ ןעמענ טשינ — דיי ןעמערא ןקנארק א וצ ןעמוק
 .םעטאלז ראפ א ןבעגוצ ענעשעק ןייז ןופ דאנ טגעלפ ןוא טלעג ןייק
 ייב רעקיצנייא רעד רשפא ןעוועג .םיריוטקאד ייב טייקגטלעז א

 .טריציטקארפ םאר טאה רעבלעוו ,טאטש ןיא זדנוא
 — גנומאטשפא רעשישטייד ןופ ןעוועג זיא רע םאוו ,םער ץארט

 המחלמ רעד תעב ,םיצאנ יד טימ טעבראעגטימ טשינ
 .ראטקאד םלא טאטש ןיא טריציטקארפ דאנ רע טאה 1955 ןיא

 (קישטמארבא .י טיול)

 ע,ירןןזעלג יד עזימ עגייפ
 טימ ןשטנעמ־םקלאפ ,תוינקדצ םישנ יד ןופ ןעוועג זיא יז

 ־םישעמ ערעייז ןאטעג ןבאה עכלעוו ׳ליפעג ןשידיי טכע ןא

 .המשל םיבוט

 זקסוטלופ ןיא טנעקעג טשינ יז טאה רעוו

 ׳דיי א ,רעקיטפרעדאבטיונ א ראנ ווו ,רעקנארק א ראנ ווו

 ןייז ןופ טסווועג טשינ ךאנ טאה שטנעמ ןייק סאוו ,"דרוי" א
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 סנירעוט־ללכ ןוא סעטחקדצ ןעיורפ

 ,טיורב א טימ יצ ,טגראזעג םיא ראפ ןיוש עזיור טאה — בצ*

 ץלא םאד תא ׳הקדצ ןימ רעדנא ןא טימ יצ ,שובלמ א טימ יצ
 .הלילח ׳ןייז וצ שייבמ טשינ ,ליטש רעד ןיא

 ןיוש ןענעז עקיבוטש יד סאוו ,הלוח א ייב יז טקיטכענ אד
 טימ יז טגראזאב םעד ,םיא טימ ךיז ןייז לפטמ תפ ןראוועג דימ
 טסערפ עסיורג יד ןיא ןוויוא םעד ןצייהוצנייא ףיוא ןליוק־ןייטש
 םיא ראפ טאה יז טאוו ׳האופר עקיטיינ א טימ — ןטייווצ א ןוא

 .טפיוקעגנייא

 ןיוש ךיז ןלייא םרעייטש־קראמ יד ןעוו ,טכאנ ראפ קיטיירפ
 רעד לייוו ,ןלעטשעג יד ןופ ןעמענוצפארא הרוחס לסיב רעייז
 ,ןטייווצ םוצ םענייא ןופ ןיוש טייג ןאמסוג עלעלע רעניילק

 טלייא ׳ךעלרעדניק ,תבש־ברע" :לוק ןדלימ ןייז טימ קידנ&ור
 ףיוא ןשארג ראפ א טעב ןוא עזיור־עגייפ דאנ טפיול — ״ךיז
 *רעד ךיז טאה יז ןכלעוו ןופ ,דיי םענעלאפעג א ראפ טיורב א

 ־טנא ריא טגארט רעדעי ןוא .טובימ רעטצעל ר עד ןיא טסווו
 .טעב יז ןעוו קיטיינ רעכיז זיא סע זא ,סייוו ןעמ לידו ,ןגעק

 ןעוו ,טייקיטעט ריא ןענעבייצאב וצ זיא טרעוו רעדנוזאב
 דו ,קסוטלופ ןיא הבישי־״ףסוי־תיב" יד ןענאטשטנא זיא׳ס
 "געט" ןפאש טאטש ןרעביא ןפיולמורא טגעלפ עזיור־עגייפ

 .םירוחב־הבישי עמערא יד ראפ

 ןיא ןפערט טנאקעג קידנעטש ןזיור־עגייפ ןעמ טאה יוזא
 תא עקידעבעל ייב ׳טדנ א טשרעהעג טאה סע ווו ,טרא ןדעי
 .אשידקדורבח וצ טרעהעג ךיוא טאה יז לייוו ,עטיוט ייב וליפא

 *םישעמ עלא יד ןענעכערוצסיוא לטעצ רעד ןייז טעוו גנאל

 .רעקסוטלופ ראפ ןאטעג טאה תינקדצ עטלא יד םאוו ,םיבוט

 (סקאב) םיוב ענענ

 א טימ הנמלא ןא ןיילא .ןפורעג יז ןעמ טאה סקאב
 ,ןסעגראפ טשינ לאמנייק יז טאה דאד ןוא הסנרפ רערעווש

 ןופ רעקיטש ןסיירפא טגעלפ יז .ןבעל ןפראד ערעדנא ךיוא זא
 עמערא ראפ ןענעמדיוו סע ןוא טייצ רעטעוועראהראפ ריא
 ןטעב יז טמוק אד ׳דסחדולימג א םעד .עקיטפרעדאבטיונ ןוא
 רעדא שיפ לקיטש א — טראד ׳ןקנארק א ראפ ךידי לסיב א
 וצ סאד ךיז חוכב ןעוועג טשינ זיא רעכאווש רעד לייוו ,לביק
 ןייז קידנבייהרעד ׳טראוו טוג א טימ יז טסיירט םעד ,ןטסייל
 ראפ ךיוא זומ יז לידו ׳רעטייוו טפיול ןוא טימעג ןגאלשעג

 .דניק ריא ראפ ןוא ןגראז דיז

 םישנ ערעדנא ליפ ךאנ קסוטלופ ןיא ןעוועג ןענעז םע
 יד עגייפ ,עטבצק יד עשטכאר ,עשאב־הנח :יוו תוינקדצ
 דימת ןלעוו םאוו ,א״א טסעוו עטיא ,עלחר ענייש ,עקצינוועלא
 ־ראפ ןלעוו םיבוט םישעמ ערעייז םאוו ;ןרעוו טנאמרעד
 .הטילפה תיראש רעקסוטלופ רעד ייב תורודל הנחו טנכייצ

 ןבאה עכלעוו ,ןעיורפ־סקלאפ עקילייה ןעוועג ןענעז םאד
 ראפ טשינ ןקעווצדוקדצ וצ טעמדדועג טייצ רעייז ןוא ךיז
 *תבדדרש יד טא .טלאצאב ראפ טשינ יאדווא ןוא ןגעוו דובכ

 תובא־תוכז ערעייז טימ טשינ טלארטשעג ןבאה ייז — םמיבוט
 עטושפ עקיצראה ערעייז טימ ראנ ,גיודליב־סיורג רעדא
 ערעייז ןופ טכיל םענעשאלראפמוא םעד טימ ,םיבוט־םישעמ

 .תומשנ עקידנטכייל

 .הכרבל ןנורכז

 ןאמצלאה הקבר

 ה״ע (יקסבארוא) ץנימ רתסא

 הנתמ דאמ הקודא התיה .ל "ז ץנימ לדנמ ׳ר תשא
 םשל תכלוה התיהש םיתב ויה .רתסב הקדצ הברה
 •ןוזמ תוליבח וא ףסכ ריאשהל עובשב ישימח םמ לכב
 םבצמ תא העדיב ,קושב םיכרצמ ורכמש םישנ לצא

 "הנוק" התיה - תובדנ לבקל ובא אל ךא השקה
 ןהל הריאשה ךכ ידכ ךותו םינטק םירבד הזיא ןלצא

 .ןכ ינפל דוע הניכהש תוליבחו ףסכ
 תיבהמ םיצפח הלצא תונכשממ ויהש םישנ ויה
 םג ויה םהיניב םאו ףסכ ןהל הוולמ התיה םתרומתו
 םויב םיטומפה תא ןהל תחלוש התיה — תבש־יטומפ

 ינב םע ץראב אצמנה) השמ ריעצה הנב י״ע ישש
 לש תורנ קילדהל ולכויש ידכב ,(1934־מ ותחפשמ

 .תבש
 הרדיס - הילגר לע תכלל רבכ הלכי אלו התלחשמ
 היה הזו ,הווצמ־חילש י״ע הלש "םינינע״ה לכ תא
 ירשפא היה תוכמתנה לכ לצא אל ךא .ריעצה הנב

 ־תבדנ תא לבקל ושייבתה רשא הלאכ ויה יכ ,רבדה
 הלוח איהש ודי לע העידומ התיה זא .הנב ידימ הביל
 התיבל ןה ואוביש - ןרקבל תורשפא הל ןיאש תויהו
 התיה זאו ,"םילוח רוקיב" תווצמ תא הלצא ומייקישו

 .ןרובע הניכהש המ תא ןהל תרסומ
 םייפגמ ,הלעב ,לדנמ ׳ר םרת ,הרטפנש ירחא
 — ריעב ״הרות דומלת״ה ידלי לכ ליבשב (ךעלעוויטש)
 ־דומלת״ה לש להנמהשכ ,ןאכ ריכזהל יאדכ .הרכזל
 ולעיש ידכ השרווב םייפגמה תא ןימזהל עיצה "הרות
 ץוחנש ורמאב ךכל םיכסהל לדנמ ׳ר בריס ,לוזב רתוי
 םידליהש ידכב ,דליו דלי לכמ תקיודמ הדימ תחקל
 היהי םיאקסוטלופה םירלדנסלו םיחונ םייפגממ ונהי

 ...הסנרפ תצק םג
 תורבקה תיב לש רדגל ץע ־תוחול םג םרת לדנמ ׳ר

 .סורה היהש
 (החפשמה ינב י״ע רסמנ)

 .313 ׳מע ,ןסשבירג .י ,ץנימ לדנמ ׳ר :האר *
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 חסמ ןוא ןושל רעקסוטלופ • החסונבו הנושלב-קסוטלופ

 ,סאג ןיא ןוא בוטש ןיא ויז ןעלציוו ןוא ןהגאד ןוא ןבאל ןוא ןעיירפ ןוא ןבעל ןוא ןדער־טרא
 טריטסיזקע טאה קסוטלופ ראנ ווו - םיברב ,תודיחיב ,רעטאעט ,שרדמה־ת׳ב ןיא ,ייטראפ ,״לביטש״ ןיא

 :דיחי רעקידעבעל א יוו ךעלנעזרעפ יוזא זיא טאטש א

 טבעל רע ראנ ;רערעדנא ןייק טשינ ןוא יוזא טוט רע ראנ
 ךיז טיירפ רע ראנ ;רעטייווצ ןייק טשינ ןוא יוזא טכאל ןוא
 ־האנ ןאק רע .שרעדנא רעוו ץעמע טשינ ןוא יוזא טנייוו ןוא

 דיירפ עכעלנעזרעפ ןייז רעבא ,עדמערפ ןעמירקכאנ רעדא ןאט
 ףיוא ןעיירפסיוא רעדא ןגראזסיוא ןיילא רע זומ הגאד רעדא
 םיא ןאק רענייק .ןפוא םענעכארפשעגסיוא ןקיטראנגייא ןייז

 .ןטערטראפ טשינ
 ןטלאטשנא עשימאנאקע יצ הקדצ רעדא ,לשמל ׳ןעייטראפ
 רעבא ,ענעגייא יד טלעוו ןקע עלא ןיא ןייז ךרעב ,ןענאק

 .עקיבלעז יד ןייז טשיג ןענאק — המשנ ,חסונ ,רעגייטש

 םעניא ןייז ספות ךיילג ןאק ׳ןסנאוינ טליפרעד םע רעוו
 עניד יוו יוזא זיא םאוו ,העונת רעדא ןדער טרא ןכעלכארפש
 שטנעמ רעכלעוו — טנעמורטסניא ןשיפיצעפס א ןופ קיזומ
 ראנ ןוא יוזא טאה סע טאטש רעדא טנגעג רעכלעוו ןופ ןוא
 יוזא דאנ ןוא וזא ׳טכאלעג יוזא ראנ ןוא רזא ,טדערעג יוזא
 ןוא ןייוועג םאד שטאכ ,טמורבעג ןוא טנייוועג ,טלציוועג ויז
 :לאווק ןבלעז םענופ עלא ןעמאטש םורבעג סאד ןוא ץיוו רעד

 טאטש־עמאמ ןייז וצ ,בשות רעד ,רע זיא טפינקעגוצ .שטנעמ
 ןייז .רעטומ רעד ןופ לפאנ םוצ דניק א יוו טנגעגמוא רעדא
 טימ ,ןבעל־ןוא־בייל טימ םיא ןופ סיורא טקוק טרא־ןריובעג

 .ןעמייה עטלצראוועגנייא תא וסאג ,ןשזאזייפ ענייז עלא

 ןייז ןוא ךיז רע טקעלפטנא תואחסונ רעטנזיוט ךרוד
 •טרא־םאטש

 קורדסיוא ןיפ ןעמראפ עטנאמרעד ןביוא עלא יד ךרוד
 ןופ טייקכעלנעורעפ יד ןוא המשנ יד בשות רעד רעביא טיג
 רע יוו ךעלנעזרעפ רעקינייוו טשינ זיא עכלעוו ,טאטש ןייז

 .אפוג

 (ןיננ־דוי)

 ראלקלאפ רעקסוטלופ
 רוטלוק ןוא ראלקלאפ" רעכיבלמאז ענייז ןיא יקצולירפ חנ
 ןעמענוצ ןופ המישר עסיורג א טגנערב ,(1912 ראי) עטכישעג

 .ןליופ ןיא טעטש ענעדישראפ ראפ
 עקידנגלאפ ךיז ןעניפעג קסוטלופ טאטש רעזדנוא ןגעוו

 :ןעמענוצ 4

 ןעמאנ רעד •(704 רעמונ רעטנוא) םידמושמ דעקסוטלופ
 ךיז טאה רעבלעוו ,רפוס ןסיוועג א בילוצ ןעמאטש לאז
 *םדא עשיערבעה יד טעוועסירעגסיוא ןבאה לאז רע .טדמשעג

 .לאשטשאק ןקיטראד ןפיוא "ובוט המ" טפירש

 .(705) ןטאקאוודא רעקסוטלופ

 .(706) תויח רעקסוטלופ

 .(707) ענעזאלעגפא — סעכושפאל רעקסוטלופ

 (קישטמארבא .י)

 ...לפעק א ןא
 רעד ןוא "ןויצ ילעופ" רעד ןופ עכעלטנגוי יד ןשיווצ
 עקידרדסכ ןעגנאגעגנא זיא ,"עטיור" ץא "דנוב" ןופ טנגוי
 ראנ זא ,ןגייצרעביא טלאוועג טאה ייז ןופ רעדעי .סעיסוקסיד
 ןפערט טגעלפ טפא .עטסקיטכיר יד זיא ייטראפ ןוא טנגוי ןייז
 רעד ןיא טגייצרעביא ךיז טאה רעטייווצ א רעדא רעד יוו
 א יוו ןפארטעג עקאט טאה .רענגעק ןייז ןופ טייקיטכיר
 רבח א טגייצרעביא ךעלדנע טאה רעכעלטנגוי ךויצ־ילעופ"

 ."טפנוקוצ־דנוב־טנגוי" ןופ

 "ןויצ־ילעופ" ןעמאנ רעשיערבעה רעד רעבא ,אי —

 ןייק ןיוש טבערטש ןעמ ןעוו וליפא ,ךעלרעגריב טקעמש
 טשינ "רעכעלטנגוי־דנוב" רעד ךיז ןאק — עניטסעלאפ

 .ןעקנייש

 ? ריד טלעפעג ןיילא םארגארפ רעד רעבא —

 םאד רעבא ׳םיכסמ ןיוש ךיא ןיב םארגארפ ןטימ ,אי —
 .ךימ טריקאש ןויצ־ילעופ לפעק

 — טסינויצ ילעופ רעגנוי רעד גאז — סאוו וטסייוו —

 ...לפעק א ןא טסינויצ ילעופ א רעוו ,הצע ןא ריד ראפ באה׳כ

 (ינטיקנעלב .ש)

 ...עטריבג עמערא יד
 ןקאלב רעזייה עסיורג יד ןופ ענייא ייז ןבאה טגאמראפ
 ,טסווועג ןדש ןבאה רעביילק־הבדנ יד רעבא ,קסוטלופ ןיא

 .ןייגוצניירא יאדכ טשינ זיא ייז וצ זא
 טעשזדנאלבראפ ןיהא טאה ןאמערא ןא זא ןפארטעג טאה
 ןוויטאגענ א ןעמוקאב טאה רע ןעוו .טייצ־גאטימ טקנופ

 .ןסע לסיב א שטאכ ןטעבעג רע טאה ,רעפטנע
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 החסונבו הנושלב — קסוטלופ

 ןיימ ןיא טאהעג טשינ ראג ךאנ ,טנייה ,ןיילא באה׳כ —

 .טרעפטנעעג עטתיבה־לעב יד טאה ...ליומ

 'קירוצ םתא ןטונימ עטלייצעג ןיא תא קעווא זיא רע

 טיורב־ץראווש קיטש א שיט ןפיוא טגיילעגקעווא .זעמוקעג

 .גנירעה א טימ
 ךאנ ךאד טאה ריא .עשיטתיבה־לעב טסע תא טמענ —
 טאה רע ןוא ...טאהעג טשינ ליומ דעייא ןיא ,ךעבענ ,טנייה

 .ןגארטעגפא ךיז
 (ינטיקנעלב .ש)

 - חלג ןטכעלש א ןופ ןראוועג זיא׳ס יוזא יוו

 ..ךאלמ רעטוג א

 טאוו — אינשיוו םייח השמ — רעשטלעפ רעוואנאי רעד
 ריוא ןוא טסייה רע יוו טסווועג טשינ טאה טאטש ןיא רענייק
 זיא — ןעמאנ ןקיטכיר ןייז ייב ןפורעג טשינ םיא לאמנייק
 .בשות רעקסוטלופ א ןראוועג ןא גירק־טלעוו ןטשרע םעד ןופ

 ןבירשעג .רעטקאד "רעצנאג" א טאטש ןיא רע זיא ןעוועג
 יד ןיא ןוא ןזאנגאיד עקיטכיר וליפא טלעטשעג ׳ןטפעצער
 תואופר ענעבירשראפ עגייז ןעמעננא ןעמ טגעלפ ןקייטפא
 טאה רע ןענאוו ןופ .רעטקאד ןטרימאלפיד ןתמא ןא ןופ יוו
 טאג ןייא ראנ טאה — ןיצידעמה תמכח יד טנרעלעגסיוא ךיז
 ןעוועג רע זיא ,ןעמ טגאז ,עוואנאי ןיא .טסווועג למיה ןיא
 ...רעכאמ־רעגייז א וליפא ןוא דמלמ א ךיוא רעשטלעפ ץוחא
 טילבעצ אפור רעטוג םלא םש ןייז ךיז טאה טייצ רעד טימ
 עכעלטסירק יד ןשיווצ ןוא ,ןזיירק עש׳יוג יד ןיא וליפא

 .אפוג םיריוטקאד
 ןעגנווטפיוא ענייז ןופ ןלייצרעד וצ טסווועג טאה טאטש
 יוזא יוו ,םעימעדיפע יד תפ ןטייצ "עשישטייד" ענעי ןיא
 ןלאפוצניירא טשינ ידכ ,םלוע ןקנארק םעד טלייהעג טאה רע
 ־גונעדראראפ עשישטייד־טלאמעד יד טיול ,רעלעטיפש יד ןיא
 ןעוועג טשינ ראג זיא םייה א גנאגקירוצ רעד ןענאוו ןופ ,ןעג

 ...רערעכיז ןייק
 א ןעוועג זיא עוואנאי ןיא .השעמ אזא ןעמ טלייצרעד
 האנה טאה רעכלעוו ,לארשי־אנוש רעסיודג א ,חלג רעסיוועג
 .ןדיי ת ןגעק רעניווונייא עכעלטסירק יד ןצעה וצ טאהעג
 ־איצניא יד .ןאטפא טגעלפ רע קיטש־דמש א ראפ טאוו עלאמ
 ןגעק (וויטארעפאאק) "ענלעשזדלופס" א ןפאש וצ לשמל וויט
 ־יטנא ענייז ןופ ענייא ןעוועג דיוא זיא — םירחוס עשידיי יד

 .ךעלקיטש עשיטימעט
 ינארק רערעווש א ףיוא ןראוועג קנארק רע זיא לאמאטימ
 זיב ,ןפלעה טנאקעג טשינ םיא טאה רעטקאד ןייק טאוו ,טייק
 זא ,ןטארעג םיא טאה םתיוטקאד עכעלטטירק יד ןופ רענייא

 הרירב תילב •רעשטלעפ רעוואנאי םוצ ןדנעוו ךיז לאז רע
 ־לעפ רעוואנאי רעד ןוא ןעמונעגנא גאלשראפ ןייז רע טאה

 ...טלייהעגטיוא עקאט םיא טאה רעשט
 ־יטנא ענייז ןפראוועגקעווא חלג רעד טאה ןא טלאמעד ןופ
 טלאמעד ןופ ;הבושת־לעב א ןראוועג זיא ןוא קיטש עשיטימעט
 תפ ןציש ייז ןוא ןדיי יד ןקידייטראפ חלג רעד טגעלפ ןא

 .ןלאפנא עשיטימעטיטנא יד

 רעטוג א — חלג ןטכעלש א תפ ןראוועג זיא ךאנרעיוזא

 ...דאלמ
 (ינוניקנעלב .ש וניול)

 ..."שיקסוטלופ" ףיוא ןאטעגפא

 ,זיאט ןבלעוו ,דיי א ןענופעג דיז טאה קטוטלופ ןיא
 ־לעב א ׳ןייז וצ ומשב שרופ טשינ ,ךעלדנעטשראפטסבלעז
 םע יוו גראק ןיילא ?"רעפעלש" א יוו ןעזעגטיוא דאנ ,הטנרפ
 א קידנעטש ןעוועג סמענעי ףיוא רעבא ,ןייז וצ "ףראדאב"

 .ןלעב
 .עדי ןעמל לציפש א ןאטעגפא לאמנייא םיא ןעמ טאה

 ךיוא רע טגעלפ ׳עקיטכיר יד ,ןטפעשעג ענייז ץוחא
 לטיב א לאז טע ידכ ׳המודכו זדנעג ,רעניה לטיב א ךעוואכ"

 ...עגעשעק רעד ןיא— רקיעב ןוא ףיוה ןיא ןייז ךעליירפ
 א טימ דיי *רעזדנוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא םויה יהיו
 יוזא ןוא "עשזנארב" רעבלעז רעד תפ אקוד ןוא דיי ןטייווצ
 ,לביטש תיא ויפ םידיסח ךיוא וצרעד ןוא ןדיי ןענעז ייז יוו

 ןקידנעמוק םעד זא ,ןגאלשעגראפ ןטייווצ םעד רענייא טאה
 ןיא ויז ייב הכלמדוולמ א "ןכאמ" רע לאז םטכאנרצ־תבש
 — רעגאלשראפ רעד ןעוועג זיא ,ריא טגיימ ,רעוו ןוא ׳בוטש

 .ןיילא "חרוק" רעגראק רעד ,רע עקאט טא ,דיי רעזדנוא
 עכעלביירשאבמוא ןייז ץוחא ׳דיי רעזדנוא יוו יוזא ןוא
 רעד זיא ,"הדועס" יד טאהעג ביל קראטש רעייז טאה ,תונצמק
 םנזדנעג לקיטש א זא ,ןראוועג ריווועג םיא ןופ דיי רעטייווצ
 שממ םיא טייג תויח סאד זא תא אליעלו אליעל םיא ייב זיא

 ..ראפרעד סיוא
 רעבא ׳ןעמונעגנא גאלשראפ םעד טאה דיי רעטייווצ רעד
 ןאטעג ץילב א ייברעד דיילג םיא טאה טאוו ,"לציפש" א טימ

 ...פאק ןיא

 ןראוועג טעווארפעג זיא טאוו ,הכלמ־הולמ רעד תעשב
 דיי רעזדנוא טאה ,בוטש ןיא דיי ןטייווצ םייב ךערב" א טימ
 עטעפ יד ןקאב עדייב ףיוא ךלאמעג" ןוא עקאט ןעגנולשעג

 .ןגראק םעד טניימ — דיי רעזדנוא •
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 חסונ ןוא ןושל רעקסוטלופ

 רעד זא ,טגנאלרעד םיא טאה׳מ טאוו ,סנזדנעג עיצראפ
 רעטנוא טרעטיצעג שזא טאה רעלעט רענעיילעצראפ רעסיורג
 ייברעד ויז ןבאה רעטעטימ־םידיטח הרבח ןוא ,טבעה ענייז
 ןסעגעג דיי רעזדנוא טאה סאד :רעטכעלעג ראפ טעשטאקעג
 וצ טאה דיי רעטייווצ רעד םאוו ,זדנאג רענעגייא ןייז ןופ
 לאטש סנדיי רעזדנוא ןופ רעירפ טכאנ א טימ קעווצ םער

 רצ ךאברעד זיא ,דיי רעזדנוא ,רע זא טאוו ,טנחקלעגטיורא
 ,ןכארבעצ פאןר םעד ךיז רע טאה ,לאטש רעד וצ ןעמוקעג

 ...זדנאג א םיא טלעפ םע יאמלה

 (.ס .מ וניול)

 ...תילט ןראפ ריז טמעש רע
 םיורא גנאל ויוש זיא טאוו ,ןאמרעגנוי רעקטוטלופ א
 ךיז לאמא־לאמא ןגעווטטעד ןופ דאנ טגעלפ ,"הער תוברתל"
 ־םוי םוא) ןענוואד א ןפאכניירא ןוא שרדמ־תיב ןיא ןזייוואב
 םיא ןיא ךאב טלאוו טע יוו ׳(גאט־טייצ־ראי א ןיא יצ רופכ
 ־פארא טאה רע ןעוו ׳לאמנייא .קבופ רעשידיי א טעילטעג
 ,ןענוואד םעד ןקידנעראפ ןכאנ ,תילט םעד דיז ןופ טגיילעג

 רעטנוא טקעטשראפ לקעז־תילט ןטימ ןעמאזוצ םיא רע טאה
 .םאג רעד ףיוא ןייגסיורא יוזא ןעמונעג ןוא לקער ןייז

 טאה טקרעמאב קילעפוצ טע טאה טאוו ,דיי רעמורפ א
 :ףיורעד טכאמעג םאזקרעמפיוא םיא

 ךאד טנעז ריא ז תילט ןטימ ךיז טמעש ריא ?יטאוו —
 !דיי א

 הינמ םיא רע טאה — ...תילט ןראפ ךיז םעש ךיא ,ןיינ —
 (ןשיטאטש א ןופ) .טרעפטנעעג היבי

 .א
 ...ואט ליפש א ריז לטיב א זיולב

 םלא טכאמעג הנותח יז טאה׳מ ןעוו ׳עטבצק יד עשטכאר
 ןייק טלא לאמוצ קידנעייז טשינ ךאנ ,לדיימ גניי ראג א דאנ
 ןופ הנותח רעד דאנ םנגראמ וצ ףיוא םעצולפ טאה ׳ראי 12
 ןפאלעגטיורא ןוא עקפוק עלענאיצידארט יד ןפראוועגפארא דיז
 ,ףיורעד טכאמעג םאזקרעמפיוא ריא טאה׳מ ןעוו .ןטיורד ןיא

 ,טרעכיזראפ ןוא ןטעבעג ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ דיז יז טאה

 ךיז לטיב א זיולב ראנ ליוו יז ,ןעמוקקירוצ ךיילג טעוו יז זא
 ...ףיוה ןיא ךעלדיימ יד טימ ןאט ליפש א

 .ב

 "...ויוי א זיא רעטכאט א ןוא טנלאשט א זיא ןוז א"
 זיא טאוו ׳עטבצק רעד עשטכאר ןופ לטרעוו טנאקאב א

 .טאטש ןיא ןעגנאגעגמורא

 ,םעד ןגעקטנא ןייטשראפ וצ ןבעגעג טע טאה יז

 ראפ סירוחב־הבישי עטוג ןביילקסיוא טגעלפ יז טאוו
 ןאק טנלאשט א ןיא" :יוזא רעפעגמוא ,רעטכעט עריא
 עטסעב יד ןוא עקשיק עטסטעפ יד ןגיילניירא ןעמ
 טמענ׳מ ןעוו ,גאטימ וצ תבש רעבא ,שיילפ רעקיטש
 ןייז טנערבראפ לאמא רע ןאק ,ןוויוא ןופ םיורא םיא
 .ךעלברעש עטראה לטיבא םיא ןופ רעביא ראנ טביילב םע ןוא

 .לפעט ןיא ןיירא טסגייל וד טאוו ראנ ךיז טדנעוו ,רעבא דיוי א

 ־ארבראפ עגייפ טימ שיילפ לקיטש טוג א ןיירא ןעמ טגייל
 וטסגעמ .ךיוי עקאמשעג א םיורא קידנעטש טמוק ,ץכעק
 ראפ ןטלאה ןוא טנאה רעטיירב א טימ טלעג־תודמלמ ןלאצ
 ,זייוואב ןייק טשינ ץלא דאנ זיא ,םידמלמ עטסעב יד ןיז יד
 זא ליוו׳מ זא רעבא .םימכח־ידימלת ןטקאווטיוא ןלעוו ייז זא
 ףראד ,רעביטש עשידיטח־שידיי חיפ דיז ןלאז רעטכעט יד ייב
 ןטוג א הבישי א ןופ ןעמענטיורא ;ןקארבראפ טוג ראנ ןעמ

 סאד טעוו ׳טסעק ןראי ךס א ןוא ןדנ ןטיורג א ןבעג םיא ,רוחב
 "...!רימ ףיוא ראי אזא דיוי א ןייז

 .ג
 ...ךעלדיימ ענעריובעג ייב - ״ןתולעמה־ריש״

 ןעמעוו ייב ןעוו ,קיטליגכיילג ץנאג ןייז טגעלפ עשטכאר
 רעשירפ" א .לגניי א ןראוועג ןריובעג זיא רעדניק עריא ןופ
 ־ךעד .ןראוועג חיובעג זיא — טגאזעג יז טאה - ״טנלאשט
 רעד ןיא לדיימ א ןראוועג ןריובעג זיא׳ט ןעוו רעבא ראפ
 ־םיורא ןוא ןטכיולעגפיוא שממ ןגיוא עריא ןבאה ,החפשמ
 ־פיוא ןיילא ,טעראפעג קיטיילפ ךיז טאה יז .דיירפ ליפ ןזיוועג
 טלייטעג ןוא ןעגגאהראפ יד ףיוא "ןתולעמה ריש" ןעגנאהעג
 יד ןופ ךעלדיימ יד םעברא םענעטאזעג טימ דעלרעקוצ

 ...םינכש עקימורא

 .ד

 ...ןבראטשעג ריז טכאמ עשטכאר

 ןוא רעטלע רעד ףיוא םיכירכת טיירעגעגוצ ךיז טאה יז
 לאמ ךס א יז טגעלפ בוטש ןיא ןעוועג טשינ רענייק זיא׳ס ןעוו

 ־גא ייז ,טרעפוק םענרעצליה םענופ םיכירכת יד ןעיצטיורא
 ןוא גיוא ןייא ןכאמוצ ,דרע רעד ףיוא ןגיילקעווא דיז ,ןטסעמ
 לגיפש ןקידרעביאנגעקטנא םעניא ןקוק םענעפא םעד גיוא ןטימ
 ןעוועג טשינ טציא טלאוו יז ךיילג ,ןטכארטאב ןיילא דיז ...ןוא
 טיירג טאוו ,ענעבראטשעג א ׳עדמערפ א ,ערעדנא ןא ראנ ,יז

 .םלוע לש ונובר םעד ןובשחו־ןיד א ןבעגפא ךיז

 זיא יז ןעוו ,עגר ותוא רעד ןיא ,ןפארטעג טאה לאמנייא
 זיא ׳עגאלדאפ רעד ףיוא "יורטט־ןטיוט" ןטימ ןגעלעג יוזא
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 החסונבו הנושלב — קסוטלופ

 ־םי ןא ךיז טאה יז רעכלעוו ייב ,רעטכאט ריא ןעמוקעגניירא
 ףיוא טאה יז .דמעמ םעד ןיא ןפארטעג ריא ןוא ,ןטלאהעג
 רימ ךאד טסקערש" .םע טוט יז םארו ראפ ןגירשעגנא ריא
 עשטכאר ריא טאה .טגאזעג ריא וצ רעטכאט יד טאה ,"רעביא
 םינפ א ראפ סאוו ,ועז ליוו יז לייוו ,םע טוט יז זא, טרעפטנעעג

 -טלעוו רענעי ףיוא ןבאה טעוו יז

 (ארבערס .מ)

 ...ךצראה ןיא םלצ א טגארט קאווטיל א"
 רעקידראוואנ יד ןופ הבישי־שאר רעד ,דנאפלעה קחצי ׳ר
 ןיא דיישרעטנוא םעד ןעוועג ריבסמ לאמא טאה ׳קסוטלופ ןיא
 ,טגאז׳מ" :ןושלה הזב קאווטיל א זיב ןשיליופ א ןופ ןענרעל

 א לייוו ז םאוו ראפ ךצראה ןיא םלצ א טגארט קאווטיל א זא
 ־ראפ ,איגוס רערעווש א ףיוא ןא טפערט רע ןעוו ,רעשיליופ
 ץפקמו םירהה לע גלדמ א" זיא רע .ריא ןיא טשינ דיז רע טפיט
 זיא׳ס ווו אד ,קאווטיל א רעבא זיא יוזא טשינ ,"תועבגה לע
 םעד ןופ קאווטיל רעד טעוו ,תוישק דיז ןפאש םע ןוא רעווש
 ןוא גנעל רעד ןיא ןגייל ךיז טעוו רע ,ןטערטפא טשינ טרא
 תוישק יד ףוס לכ ףוס טעוו ןוא םלצ א יוו טיירב רעד ןיא

 ...ןרעפטנעראפ

 (ארבערס .מ)

 ..."ארנידה ביכשד ארבכע"

 טגעלפ ׳ריבג ןגראק א רעביא דייר וצ ןעמוק טגעלפ׳ס ןעוו
 רעגאז־לטרעווכיילג ןוא חומ רעפראש א ,ןאמלעגנע םייח ׳ר
 ,(ה״ע ןארפאש השמ ׳ר ׳דיגנ־טאטש ןסיורג םענופ םעדייא ןא)

 :ןגאז יוזא

 :ןושל־תימארא ףיוא דיגנ ןגראק א ןא טפור דומלת רעד״

 ענעדלאג ףיוא טגיל םאוו ,זיומ א — ״ארנידה ביכשד ארבכע״
 ? זיומ א וצ דיגנ ןימ אזא ןעמ טכיילג סאוו ראפ .ךעלדנער

 ןטראס 3 ןאראפ זיא םע — טגאזעג רע טאה — לייוו
 ,לעמ קאז א ןיא ןיירא ךיז טגירק סאוו ,זיומ א :ונייהד ,זיימ

 ,לשמל ׳ןיידא דיז טגירק יז ןעוו ;טוג טפאלש ןוא טוג יז טסע

 טפאלש ןפאלש רעבא ,טוג יז טסע — םעברא ןופ קאז א ןיא
 ענעדלאג קאז א ןיא ןיידא ךיז טגירק יז ןעוו רעבא > טכעלש יז
 .טכעלש ךיוא טפאלש ןוא תוכמ יז טסערפ ןאד — ךעלדנער

 טיג ןוא ןבעל א טכאמ םאוו ,דיגנ א :לכשה־רסומ רעד
 החוור קידנבאה ,טוג טפאלש ןוא טוג רע טסע ,הקדצ ךיוא
 ןייק טוט רע ראנ ,ןבעל א רע טכאמ ;טאט רעטוג ןייז ןופ
 רע ןאק ןפאלש דאנ ׳טוג עקאט רע טסע ןסע ,טשינ םטוג
 ,טנאה עטקערטשעגסיוא יד םולח םוצ םיא טמוק םע — טשינ

 רע םאוו ,רעבא דיגנ א !ןעגנאגעגייבראפ ריא זיא רע סאוו

 ןפיוא ראנ טגיל ןוא םענעי ראפ יא ריז ראפ יא גראק זיא
 ".,.טכעלש ךיוא רע טפאלש תוכמ טסע רע סאוו ץוח — טלעג

 (ןטראגמיוב .ש)

 ...,׳ועלעגעמ רימ ביג ןוא.ראנ דימ ףור"

 רעקסוטלופ א ןופ שינעמענוצ א — ״איאקטאפשאראג״
 יד ןיא טאה עכלעוו ,עיצאזינאגרא־טנגוי א ןיא רבח א ,רוחב
 רדח א ןופ םעט םעד ןכוזראפ טלאוועג טשינ ןראי עגניי
 ךוב רעדא רודיס א ןופ תויתוא יד זא יוזא ,עלוש רעדא
 רע זיב ...זיב .גנאלטייצ א ןעוועג דמערפ ןיטולחל םיא ןענעז
 ןעמונעג ,ןליוו ןקיטכעמ א ןופ ןלאפאב יוו ,םעצולפ טאה
 א .ןביירש ךיוא וליפא ןוא ןענעייל ,ןענרעל םוצ ןסייר ךיז
 לאמנייאטימ ןוא ןפאלשעג טייצ ראי 15 זיא רעכלעוו ׳ןליוו

 ...דלאוועג א טימ טפאכעגפיוא דיז
 ־"טנגוי" ענייז ןופ ףליהטימ רעד טימ עקאט רע טאה
 ןוא טעבעג סיורג טימ ןייטשוצ טגעלפ רע עכלעוו וצ ,םירבח
 עצראווש יד ןיא הכרדה לקיטש א ייז ןופ ןעמוקאבוצ ,תונשקע
 םזיטעבאפלא ןייז ןופ זייא םעד ןכארבעג — ךעלתויתוא
 יד ןפאכרעד וצ םגעוונייאראפ הנווכ א אמתסמ קידנבאה)

 .(...ןראי ענעגיולפעגקעווא־עלוש־רעדא־רדח

 ליומ ןייז ןופ םיורא זיא ,טראוו טנעיילעגרעביא םעדעי
 טכאלעג טאה הרבח זא .טייקשימאק ןוא שינרעטאמ םיורג טימ
 ןרעג רע טגעלפ ,רעטרעוו עטיירדעגרעביא־רעיופאק ענייז ןופ
 טניימ םיא טשינ יוו ןוא ץיוו ןטלייצרעד א ןופ יוו ןכאלטימ

 .ןעמ

 ביג ןוא ראנ דימ ףור" :לטרעוו־םקלאפ עטנאקאב סאד
 דימ טיג יבא ,טליוו ריא לפיוו טכאל •ה .ד "׳ךעלעגעמ רימ
 — ןענעק וצ ןוא ןענרעל םוצ (׳ךעלעגעמ״) טייקכעלגעמ יד

 .ןצונאב טפא ןלאפ יד ןיא רע טגעלפ
 םיא זיא ,שינעמענוצ — איאקטאפשאראג עקיזאד סאד
 ןופ לפעק טנעיילעגרעביא טבעלש א בילוצ ןעמוקעג עקאט

 ...לוב ןסיוועג א
 וצ יוו טסווועג ןיילא רעטעפש ןיוש טאה רע שטאכ זיא
 םיא זיא — לווירב א ןביירשוצנא יוו ןוא לכיב א ןיא ןענעייל
 רעד ןוא ןענאטשעגייב טשינ תוכז רעקיזאד רעד ןגעווטסעדנופ

 .ןבעל ןצנאג ןפיוא ןבילבעג םיא זיא ןעמאנוצ
 (ינטיקנעלב .ש טיול)

 ...ענייז טשינ וענעז רעדניק יד
 ןוא הלכשה רעד ןופ ןטייצ יד ןיא זא ,טלייצרעד׳מ
 ןעוועג ןענעז ,םאג רעשידיי רעד ףיוא שינעמוקפיוא־ייטראפ
 ןעגנאגרעד זיא םינבהו תובא תמחלמ ווו ,רעביטש עשידיסח
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 חסונ ןוא ןושל רעקסוטלופ

 ־ראפ־שידיסח ןיא יוו ןפערט טפ.א טגעלפ׳ס .םימשה בל דע

 ןעוועג ,רעטכעט יצ ןיז ,רעדניק ערעייז ןענעז ,רעזייה עטמורפ

 ןיא .ןעגנומערטש ןוא ןעייטראפ םינימ ענעדישראפ וצ ךייש

 א ןעוועג ןענעז םע ווו ׳לשמל ,בוטש רעבלעזרעד ןוא ןייא

 ןעוועג זיא דניק סעדעי זא ,ןפערט טנאקעג טאה ,רעדניק ךס

 ןייז ןעגנאגעג ךיז ןוא ייטראפ רעדנא ןא טימ ןדבובראפ

 רעשידיסח רעקסוטלופ אזא לאמנייא טאה .געוו םענעגייא

 ןעוועג םעד ןיא זיא סאוו ,ראמוה א טימ טרעפטנעעג רעטאפ

 ןגעוו ןאטעג גערפ א םיא טאה רעצימע ןעוו ,קיטייוו ךס א

 :טאטש ןיא טנעקעג טאה׳מ עכלעוו ,רעדניק ענייז ןופ בצמ

 — טרעפטנעעג רע טאה — רעדניק עקאט באה ךיא —

 ...עגיימ טשינ רעבא ןענעז רעדניק יד

 טקוקעגנא רעטייווצ רעד םיא טאה — !י טסייה סאוו —

 .טרעדנוווראפ

 ,"דנוב" םוצ טרעהעג רענייא .רימ טשינ ןרעהעג ייז —

 יד וצ — רעטירד רעד ,ךויצ־ילעופ״ םוצ — רערעדנא רעד

 סעקינריעצה רמושה יד וצ — רעטרעפ רעד ,ןטסינומאק

 .וו״אא וו״אא

 םיא טאה — ייז ןופ טשינ רענייא ןייק טרעהעג רימ וצ

 .טצפיזעגפא ייברעד ןוא ,ןייטשראפ וצ ןבעגעג רעטאפ רעד

 (ןשיטאטש א ןופ)

 ...רעריסאק ראפ לאמא ךאנ רימ דאמ
 רעקראטש א ןוא רחוס־ץלאיד רעסיורג א ,במאד השמ

 ןבעל ןייז רע טאה ,ןעגנאגעג טוג םיא זיא םע ןעוו — רעלציוו

 טאה לדער סאד ןעוו ,ךאנרעד •באטשאמ ןסיורג א ןיא טריפעג

 ־לעב אזא ןעוועג טשינ ןיוש זיא ןוא טיירדעגרעביא ויז

 ־םיוא לוש ןיא ןענוואד םייב הנשה־שאר רע טגעלפ ,הסנרפ

 ךיא ,רעריסאק ראפ לאמא ךאנ רימ ךאמ ׳ע״שבר" :ןעיירש

 (ןייטשנטכיל .י) ..."טלעג םאד ןטלאה וצ יוו ןסיוו ןיוש לעוו

 םדא טשינ ריא ביג ןגעוו סנייד ראפ
 ...טלעג ןייק

 טימ (עלעשרעה רעניילק רעד) רעגערט רעסאוו לשרעה

 ףיוא ענייא ןליוז ראפ 3 ןגייל טגעלפ (לוויטש) סעלאטוב יד

 ןופ ראנ ץכעגעשז טימ ןרימשסיוא לוויטש יד ןוא ערעדנא יד

 ־נייא םיא טאה םע ןעוו .ןטניה ןופ טשינ לאמנייק ןוא טנראפ

 סאוו לכש רעד זיא םאוו ,ןאטעג גערפ א רעשיטאטש א לאמ

 ךרא לאמא טשינ ןוא טנראפ ןופ לוויטש יד דאנ טרימש רע

 ךיא ביג ןגעוו םנייד ראפ" :טרעפטנעעג רע טאה ,ןטניה ןופ

 םע זיא ,עז ךיא זא טנראפ ןופ ,טלעג ןייק םיוא טשינ

 (ןייטשנטכיל .י) . ״...גונעג

 ...זא ,ןסירו וצ זיא טוג
 קסוטלופ ןיא ןעמוקעגאפ זיא הנותח םוואלאקאס םוחנ זא

 ןופ טנעאנ ,עוואקאמ ןופ יורפ א ןעמונעג טאה רע זא ןוא

 רעד ףיוא טליפשעג טאה רעמזעלק עקבייל זא ;קסוטלופ

 !הלכ יד ןעגניזאב טאה ןחדב חנ זא ןוא הנותח רעקיזאד

 קעטנאיאמ א טאהעג וואלאקאס םוחנ טאה עוואקאמ רעטניה זא

 :ןעוועג ןענעז ענייז םיפתוש יד זא ןוא ״שעדאפ״ ןעמאנ ןטימ

 עלא — דנאלדירפ קחצי ןוא ןארפאש םהרבא ,ןאמלעגנע

 .רעקסוטלופ "ענייר"

 (ןייטשנטכיל .י)

 "...דניק גולק א רעכיז זיא סאד"

 ־ינשזעב" ענעי ןופ רענייא •קסניפ ןופ רע טאה טמאטשעג

 רעטשרע רעד תעב ,טאטש ןייז ןופ רענעבירטראפ א ,"םעצ

 ןיוש ןוא קסוטלופ ןיא טצעזאב ךיז רע טאה ,המתלמ־טלעוו

 רענימיזדאר ןיא טניווועג טאה רע) ןעניווו ןבילבעג טראד

 םלא טאטש ןיא טנעקעג םיא ןעמ טאה רעבירעד ,(לביטש

 לקיטש א ךיוא דיי רעד זיא ןעוועג ןוא רעקסניפ רעד יכדרמ

 .רעלציוו

 דיי א ׳ןארפאש םהרבא טניווועג טאה ףיוה ןבלעז ןפיוא

 ,רעטסוש רעמערא ןא טניווועג ךיוא טראד טאה םע ןוא דיגנ א

 .ןסע םוצ טאהעג טשינ ךעבענ טאה סאוו

 בייוו םאד ןריובעג טאה טכאנ ןייא ןיא זא ,ךיז טכאמ

 ךיז טעב .בייוו םרעטסוש םעד ךיוא ןוא ןארפאש םהרכא ןופ

 עלעדיימ ןריובעג־יינ סנארפאש ןזייוו םיא רעקסניפ רעד יכדרמ

 ."דניק גולק א רעייז טסיב וד" :יוזא עלעפוע םעד וצ טגאז ןוא

 זסאד רע סייוו ןענאוו ןופ ןאטעג גערפ א םיא טאה׳מ ןעוו

 ־עג םעד ףיוא רע טאה 1 געט עכעלטע םיוק טלא ךאד זיא םע

 טאהעג טאה םאד זא ,דניק גולק א רעכיז זיא סאד" :טרעפטנע

 ןעמערא םעד ייב טשינ ןוא ריבג א ייב ןרעוו וצ ןריובעג לכש

 ..."רעטסוש

 (ןייטשנטכיל .י)

 ...שרעדנא םעפע זיא קסוטלופ

 :יוזא ,דחא הפב עלא ,ןענשרד ןגעלפ רעקסוטלופ

 יירד טימ טעטש ערעדנא עלא ןופ שרעדנא זיא קסוטלופ

 :ןכאז

 גראב א ףיוא ןעייטש טעטש עלא םאוו ,ךאז עטשרע יד

 ;לאט א ןיא טגיל קסוטלופ ןוא

 שרדמה־תיב סאד טייטש םוטעמוא םאוו ,ךאז עטייווצ יד

 זיא קסוטלופ ןיא ןוא ,ןטניה ןופ הווקמ יד ןוא טנראפ ןופ

 !טרעקראפ טקנופ
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 החסונבו הנושלב — קסוטלופ

 ר עד ןעוו ,טלעוו רעצנאג ר עד ןיא סאוו ,דאז עטירד יד

 ייב ׳טכאל בר רעד ןוא םלוע רעד טנייוו השרד א טלאה בר

 ...טנייוו בר רעד ןוא םלוע רעד טכאל — זדנוא

 (ןייטשנטכיל .י)

 ..״ואל א זיא סאד״
 "טיירדעג" ליז טאה רע .רוחב רעטלא ןא ןעוועג זיא רע

 ןעמ טאה ןפורעג .עטמאאב ןוא םיצירפ עשיליופ יד ןשיווצ

 טאה ,טגאזעג טאה רע טאוו ץלא ייב לייוו ,"דאל השמ" םיא

 רעייז ליז טגעלפ רע ."לאל א זיא םאד" זא ,ןבעגעגוצ רע

 יד ןייגכרוד שגעלפ רע ןעוו ,ןדיי עשלטעטש יד ראפ ןעמיראב

 םיא רעביא ןעמ טגעלפ לטעטש ןיא .עטסאראטס ןטימ םאג

 ןטימ טדערעג טנייה ןיוש טסאה וד ,עלהשמ" :ןעלטרעוו ליז

 "ז עטסאראטס

 (ןייטשנטכיל .י)

 ..."!םייה א םוק ,לקייח"

 ליוה ,רבג א ,דיי א .ןפתעג םיא ןעמ טאה קינרוק לקייח

 עשיטפעליפע ןעמוקאב טגעלפ רע .במאד א יוו טיירב ןוא

 עבייז ןיא ןייטש וצ ארומ א ןעוועג זיא טלאמעד .ןלאפנא

 קידנעייטש קראמ ןטימ ןיא ועז םיא טגעלפ ןעמ .תומא תלד

 פעלק ןלייט ןוא ןטקיטולבראפ א ,ןגאוו א ןופ קישטרא ןא טימ

 אזא ןיא םיא טאה רענייק .םקניל ףיוא ןוא םטכער ףיוא

 ארומ טאה ייצילאפ וליפא ,ןעמוקייב טנאקעג טשינ דנאטשוצ

 *סיורא ןעמ טגעלפ טלאמעד .ןבייהוצנא םיא טימ ליז טאהעג

 .ענעדיי עראד עניילק א ,בייוו ןייז םייה רעד ןופ ןפוד

 םוק ,לקייח" :ןאטעג גאז א ןוא ןעמוקעגוצ זיא יז ןעוו

 ־ראה םעד ןפראווקעווא רובג רעסיורג רעד טגעלפ ,"םייה א

 .םייה א ריא לאב טזאלעג ליז לגניי־רדח א יוו ןוא קישט

 (ןייטשנטכיל .י)

 ןביירש טשינ ןאק ריבג רעקסוטלופ א זא ןוא"
 ..."טשינ ריבג ןייק רע זיא

 .טאטש ןיא דמלמ רעטסעב רעד ןעוועג זיא דמלמ לענעה

 טנאקעג טאה .טאדלאט רעשיסור רעטנידעגטיוא רעטלא ןא

 ףראד ליא" :ןגאלקאב קידנעטש ליז טגעלפ רע .ןענרעל טוג

 ןוא ,ןסע וצ םיוק באה ןוא םעלומאכ עכלעזא טימ ןעוועראה

 טוט ׳עינרעקוצ רעד םמא ליז טיירד גרעבנייטש לקעי השמ

 ."לעלדנער טימ קאז ןצבאג א ןא טיש ןוא דראב יד טעלג א

 קעווא זיא לגניי רעקסוטלופ א זא ,טסווורעד ליז טאה רע ןעוו

 הזב ,ןגאז םיא וצ רע טגעלפ ,ןביירש עדנוטש א ףיוא ןעמעל

 זןטייקשיראנ יד ןביירש ןענרעל אקוד ליז טזומ וד" :ןושלה

 ןייק רע זיא ןביירש טשינ ןאק ריבג רעקסוטלופ א זא ןוא

 ןוא ןשארג עכעלטע ראפ רעטלאהכוב א טמענ׳מ ז טשינ ריבג

 ..."ריד ראפ טביירש רע

 ...םכח עשטיא ןוא ןארפאש עשטיא
 ליז טאה טאוו ,זיוה א ןופ תיבה־לעב א ,ןארפאש עשטיא

 רטאיפ ןוא אקסנאי .ווש ׳קעניר :ןסאג 3 טימ טצענערגעג

 ןוא דראב רענייש א טימ דיי רעשידיסח א וצרעד ,יגראקט

 טאה ,ןטייצ עשמאצ ענעי ןיא דאנ לייוו ;לעלגעמראפ ראג

 .לבת טנזיוט 100 עלופ ף יוא ״טצאשעג״ םיא ןעמ

 בילוצ — ןפורעג םיא טאה טאטש יד יוו ,״ םכח עשטיא

 א דיי א ןעוועג ליוא זיא — לעלטרעוו עגולק ןוא ןציוו ענייז

 ־סיורא לודג קחודב ןוא רעדניק לט א טימ לפוטמ א דאב ,דיסח

 .טגאלקאב טשיג ,הלילח ,ליז .הנויה עכעלגעט־גאט ןייז ןגיוצעג

 רע ,אברדא .לכיימש א טימ ,ץיוו א טימ ןעמונעגפיוא ץלא

 םורא .ענעדירפוצ טשינ ערעדנא ןרעטייהפיוא דאנ טגעלפ

 טאוו ,ןדיי לצנערק א טלמאזראפ ןייז קידנעטש טגעלפ םיא

 זיא םיא זא ןוא תומכה ענייז ןופ ןלעווקפיוא שממ ןגעלפ

 טאה ׳לבור ןקיצנייא ןוא ןייא ןא ןראפשוצפא ןעגנולעג לאמא

 .דלישטאר יוו יוזא טליפעג ליז רע

 טאוו לביטש ןבלעז םעד ויא ןענוואד טגעלפ םכח עשטיא

 יד ייב הרות־תחמש ןעמוקעג זיא׳ט זא .ןארפאש עשטיא

 ןעמאזוצ לטקא ףיוא טנאה ענעטבאלפעגנייא ייז ןגעלפ ,תופקה

 טימ ןעיירשטיוא ואד טגעלפ םכח עשטיא ןוא לצנעט א ןייג

 ןוא טנזיוט טרעדנוה ןגאמראפ עדייב רימ" :תובהלתה סיורג

 ..."!לבור ןייא

 (ןשיטאטש א ןופ)

 ...השמ רעצראווש רעד ןוא ןאד עקלאומש
 ענייז טימ .רהוט רעטיורג א ןעוועג זיא ןאד עקלאומש

 .ןצענערג עשיליופ יד רעטיוא טראפשעגנא רע טאה ןטפעשעג

 ,גיצנאד ןייק טכימגרעד ןבאה ןצליהעג ןוא תואובת ענייז

 זיא רעיומ ןייז .ליירטטע ןוא דנאלשטייד־ףיט ,ןטיתפ־חרזמ

 טימ ןעוועג ןענעז ןריט־זיוה יד .טאטש ןיא רבד־םש א ןעוועג

 — רעמיצ־ןפערט ןוא ןראדיראק יד ןופ טנעוו יד ,זאלג ןפילשעג

 ןענעז ןגיטש יד ףיוא ׳ןעלגיפש ןוא ןלעמעג ענעדישראפ טימ

 .ןבראפ יילרעלכ ןיא ןענאוויד עקיטכערפ טיירפשעגסיוא ןעוועג

 ןוא םענאטלא טימ דאס א ןיא טריפעגניירא טאה ףיוה ןייז

 .הערג א ןיא יוו שממ ,קנעב

 ףיוא טעוועראהעג דעווש רעייז טאה השמ רעצראווש רעד

 ןעמ טאה רעטעפש !ןכדש טאטש רעד ,ןאזמארב עשטיא ׳ר *
 ."םכח עשמיא" ןפורעג םיא
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 החסונבו הנושלב — ןיסוטלוס

 טאה ...ןקעלק טנאקעג טשינ ןפוא םושב טאה׳ס ןוא הנויח ןייז

 א טפיוקעג ןוא ליומ ןופ טראפשעגפא שממ לאמנייא רע

 ןוא טליפשעגוצ לזמ סאד םיא טאה לאמ םאד .לטעצ־עירעטאל

 ןעגנאגעג זיא טאטש יד .ךעלברעק טבזיוט 5 ןענווועג טאה

 חסונ רעד .טדערעג ןופרעד ןעמ טאה םוטעמוא .ךעלדער ףיוא

 ןעוועג לרוגב הכוז טאה השמ רעצראווש רעד זא ,ןעוועג זיא

 .סניוועג עסיורג סאד ןענווועג ןוא

 ,ןאד עקלאומש ןעוו ׳העש גאטימ דאנ א ןיא ,לאמנייא

 טנזיוט 200 בורק ייב טאטש ןיא ״טצאשעג״ טאה׳מ ןכלעוו

 ןייז ןיא ,ןאקלאב ןייז ףיוא ןסעזעג ןאד דיז זיא ,ךעלברעק

 ןייז ןעקנורטעג קידהבחרהב ןוא ,םאג יאמ־רעטירד ףיוא זרה

 טאה .ןייגכרוד השמ ןצראווש םעד ןעזעג רע טאה ,ייט לזעלג

 ־עטכאלפעג א ף יוא טצעזעגקעווא םיא ׳ןפורעגפיתא םיא רע

 ־גייא טימ ייט לזעלג א טימ ןעוועג דבכמ ןוא לוטש םעב

 .סטכאמעג

 — בוט־לזמ א דייא טמוק םע זא ,טרעהעג באה׳כ —

 םאד ןענווועג טאה ריא — השמ ןצראווש םוצ עקלאומש טגאז

 ,קילג טימ ןייז עקאט דייא לאז •ןעמ טגאז ,םניוועג עסיורג

 יאדווא טאה ריא .עטכעלש םאד זיא קיבייא ףיוא טשינ

 ?רעמ דאנ טשינ ביוא ,ךעלברעק 20.000 א ןענווועג

 :ייברעד ןיימ א ןא יוו השמ רעצראווש רעד פא ךיז טפור

 סאוו ןגאמראפ עדייב סע ןלאז רימ ,ןבעל־עקלאומש ׳ר —

 ...טנזיוט 15 וצ ךאנ טלעפ סע

 (ושיטאטש א ןופ)

 ...ףלידלוש״ ןענעז ייז
 ־ןפנארב עקראטש טייל־אשידקדזרבח ןענעז טסווואב יוו

 טיג ׳םאד ןוא ...רע־96 ראנ בור־יפ־לע ןעקנירט ןוא רעקנירט

 .טעברא ןימ ןוא "ראפ" רעייז בילוצ זיא ,ןייטשראפ וצ ןעמ

 -הרבח רעקסוטלופ יד ןופ רענייא יוו לאפ א ךיז טכאמ

 דע־96 רענייר" א ראנ ,רעלציוו רעסיורג א רעייז ,אשידק

 ןוא גנודניצטנא־ןעגנול א ףיוא ןראוועג קנארק זיא "רעקנירט

 ןענעז םירבח ענייז ןעוו .טייז א ןיא רעסאוו ןעמוקאב טאה

 ייז זא ,טהנעטעג רע טאה ׳ןייז הלוח־רקבמ ןעמוקעג םיא

 ייז ןבאה סנטצעל לייוו ,טייקנארק ןייז ןיא "קידלוש" ןענעז

 רע יוו יוזא ןוא טריפס םעד ןיא רעסאוו ןסיג וצ ןביוהעגנא

 ןיא ןיירא רעסאוו םאד םיא זיא ,ןעקנורטעג םעד ןופ טאה
 ...טייז

 טשינ רעסאוו ןייק רעמ עקאט ןיוש ןעמ טאה ןא ןאד ןופ

 ןראוועג טגאזעג זיולב זיא םאד שטאכ ,טריפס םעניא ןסאגעג

 ...שינערעהוצנא ףיוא

 (ןטראגזניוב .ש)

 ..."ןטלא םייב ןביילב ןיוש םע לאז - ידזא ביוא״
 ןיילא ראנ ,זיוה םיורג א ןופ תיבה־לעב רעקסוטלופ א

 טאה ׳ךעלתויתוא עניילק יד ןיא יקב רעסיורג וצ ןייק טשינ

 ,ןדמל רעקסוטלופ א ראפ ץראה םאד טדערעגסיוא לאמא דיז

 טלאוועג טלאוו רע רעכלעוו ןופ בייוו ןייז זא ,טגאלקראפ דיז

 םיא ייב ןעמענ טשינ ןפוא םושב ליוו ,ןרעוו רוטפ קראטש

 .ךיז קארבעצ שטאכ ,טג ןייק

 םיא טאה .ןפלעה טשינ ראג וצרעד ןענאק םינבר יד ןוא

 ןיד־יפ־לע זא ,ןייטשראפ וצ ןבעגעג ןדמל רעקסוטלופ רעד

 טג א ךרוד :ןכאז 2 ךרוד בייוו א ןופ ןרעוו יירפ ןעמ ןאק

 םעד ייב רעביא טגערפ רע ןעוו .* לעבה תתימ ךרוד רעדא

 רע סייוו טג לייוו ,לעבה תתימ סניוזא סע זיא םאוו ,ןדמל

 ׳דאז אזא זיא םע :ןדמל רעד םיא טרעפטנע .זיא סאד סאוו

 ...םיורא םע ךיז טזייוו טייצ רעד טימ סאוו

 זיא ,טרעהרעד םע טאה תיבה־לעב רעקסוטלופ רעד יוו

 לאז אט ,טג ןייק טשינ זיא ,אלימ .החמש אלמ ןראוועג רע

 .ןרעוו רוטפ יבא ,לעבה תתימ ןייז

 עלא וצ ןפאלעגמורא ךיילג רע זיא הרושב רעד טימ

 .בייוו ןייז ןופ רוטפ ןיוש רע טרעוו ןכיגניא זא ,עשימייה

 ןקיטכיר םעד ןראוועג ריווועג ךאנרעד רעבא זיא רע ןעוו

 קיטעמוא קראטש עלייוו א ףיוא רע זיא ,רעטרעוו יד ןופ טשפ

 רע טאה ודמל םעד ףיוא ץראה זייב ןייק רעבא ׳ןראוועג

 ־גיירא ןיילא דיז ןיא טאה ןוא ןגארטעג טשינ ןגעווטסעדנופ

 ..."וטלא םייב ןביילב ןיוש םע לאז אט — יוזא ביוא״ :טגאזעג

 (ןטראגמיוב .ש טיול)

 ...עטרירעג ןעניז ןופ ןוא םעקינהרוחש־הרמ

 !רהצי

 ןיא ןעמיווש ןוא רעסאוו ןיא קירב ןופ ןעגנירפש טגעלפ

 טייצ קיטש א ןטלאהעגפיוא דיז טאה רע .ץכעוטעגנא םעד

 .רעסאוו ןרעטנוא

 והירכז
 יד ןופ םיורא" רע טגעלפ ,זומת שדוח ןיא ,רעמוז ןדעי

 ראג א ןזפ טמאטשעג .ןורכז ןכעלרעדנווו א טאהעג ."םילכ

 רעד ןיא רעקיצראה א ןעוועג ןוא החפשמ רעקסוטלופ רענייש

 .רוטאנ

 םהרבא
 ןוא ןסאג יד רעביא ןרעדנאלש דיז טכענ עצנאג טגעלפ

 םוצ ףיורא לאמא זיא עטאט ןייז זא ,טלייצרעד ןעמ .ןעגניז

 .פא טבראטש ןאמ רעד זא •
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 חסונ תא תשי רעקסוטלופ

 ךוסכס א בילוצ) יירשעג א סימ ,עלהחמש ׳ר ,בר רעקסוטלופ

 זא קידנטלאה ןוא ןטידוצ א טימ טאהעג ןבאה לאז רע סאוו

 טעוו ךאב גנאל יוו" :(טנקספעג קיטכיר טשינ טאה בר רעד

 ־טנעעג עלהחמש ׳ר םיא טאה "!ןקסוטלופ ןיא בר ןייז ריא

 ...ןאט וצ ויז טימ ןבאה טעוו רע זא ׳טרעפ

 םעד טימ — ״!ןענאלפארע עניימ !ןדאכאמאס עניימ״

 ןרעוו טגעלפ רע ןעוו ,טאטש יד ןעיירשראפ שממ רע טגעלפ

 .טגערעגפיוא

 ןענעז טאוו ןשינעפוררעביא ןוא ןעמענוצ
 טאטש ןיא ךעגנאגעגמורא"

 ,עבאשז ,רעקיוה ,סאפאה ,קאשטירג ,לשיירג ׳רעדנילב ,קיב

 ,ךעראפ ,קילאמס ,עפלאמ ,רענעגושמ ,לאקסאמ ,רעטיוט

 ,ךעראפ ,קילאמס ,לסקעק ,עלעצעק ,עקשיק ,עקאק ׳קאשזק

 .עקעק ,ץיפש ,עניירעמ ענייש ,רעצראווש ,קישטמארק

 ,זאב םלוח ׳עוואאשט ,עקטנעוו ,שטאשזד ,ץילב ,סקאב

 סאד ,במאלפ ׳ונל אל ,פמאפ ,שתאינעראפ ,עשזינ ,רעווטעשט

 ןגייל ץעק ,שזאינאטפאק ,רעפאק ׳חישמ ,ענעדיי יד ,דניק

 ,רעיופ ,קעשטאמ ,עקשולאי ,עינאפ ,וואשטש ,םאלצ ,רעייא

 ,קינוואי ,קינוואקלופ ,טנאדנעמאק ,רעגא ,קיזמ ,קאטיופ

 .א״א קינשזארטס

 ,לדיימ ,שרוי ,עקפוק ,ןציבר ,לדיסח ,עלעגעמ ,פאק־פאק

 ־ושמ ,עלעקשטאק ,רעקוק־למיה ,קיצנאווצ־ןוא־ןייא ,קיטנאמ

 ־עמעז ,לזעק ,ןאטשאק ,שטשראב ,עלעשיפ ,לצעק ,תופוע־ענעג

 ־עטש ,פאקש ,קאוושט ,אקיפ ,שטעווק ,קינדיפס ,עלעפרעפ ,דל

 ־אשזד ,עלעקאב ,ראטשטאפ ,רעסייק ,שקאל ׳עלהלח ,עלעק

 ,לזענ ,עלעזאק ,עקשטינסארעיפאפ ,לאבמאז ,ןאשטאב ,לקעד

 ,ךולאפ ,עלעדאב ,עלעציפ ,אאלינ ,םאבלעק ,יוג ,רעקיוה

 .א״א דולאמס

 ראדפשסיוא רעקסוטלופ
 ־עיצעפס א טימ שידיי טדערעג ןבאה ןדיי רעקסוטלופ יד

 ־קאראכ ןעגנוגיינפא עקינייא טימ זיא סאוו ,ךארפשסיוא רעל

 •טנגעגמוא רעד ראפ ךיוא שיטסירעט

 :"ע" יוו טדערעגסיוא ןעמ טאה ףוס ןראפ "י" .1

 ? ךעיד — ךיד ;דעיש — ךיש ־ רעיד — ריד ;ךעיא — דיא

 — ךימ *רדילאק - רילאק :רעיפ — ריפ ־דעיב — ךוב

 .ךעימ

 :"אא" יוו טדערעגסיוא ןעמ טאה "יי" .2

 ;ךאאר — ךייר ;רעזאאוו — רעזייוו ;באאוו — בייוו

 ־ רעדאאנש — רעדיינש ;טאאצ — טייצ ־ ןאארא — ןיידא

 .ןבאאלב — ןביילב ;ןזאא — ןזייא

 :"יא" יוו "יי"

 .ןעיארד — ןעיירד !דיאלק — דיילק ־ שיאלפ — שיילפ

 :"עו" יוו לאמליפ "א" .3

 ־דרעוב — דראב ;סעואלג — זאלג ־סעואוו — סאוו

 — טאטש ־רעוה — ראה ־רעוי — ראי ־ןעוצ — ןאצ

 •טרעופ — טראפ ;טעוטש

 :"עיוא" יוו רעדא "אא" יוו טדערעגסיוא ןעמ טאה "יו" .4

 — זיוה ;םאא —םיוא ־ טאאל — טיול !ךאאב — דיוב

 ;דאאמ — דיומ ־ ראאפ — רעיופ !ראאמ — רעיומ ־ זאאה

 .אאג — יוג

 :רעדא

 .ךעיור — ךיור ־ךעיוה — ךיוה

 :"א" יוו טראוו ןופ ףוס ןיא "ע" .5

 .אמאמ — עמאמ :אדייז — עדייז ־ אבוב — עבאב

 טפא ןעמ טאה טראוו ףוס ןיא ןטנאנאסנאק ייווצ ןשיווצ .6

 :"ע" ןא ךארפשסיוא רעד ןיא ןבעגעגוצ

 ; בעלאה — בלאה ;ךעלאק — דלאק !געראב — גראב

 — קראטש ?טפעלעה — טפלעה ;קעראמ — קראמ

 — ףניפ ;ףעליה — ףליח ־דעסוח — דיסח !קעראטש

 •ףעניפ

 :"ע" יוו ןכארפשעגסיוא לאמטפא זיא "י" .7׳

 •טכעדעג — טכידעג !טכעל — טכיל :ךעק — דיק

 טאטשנא ,העש יד ןלייצ !וש יד — העש יד טאטשנא .8

 ,אריפ ,איארד ,אייווצ ,אסנייא — יירד ,ייווצ ,םנייא

 .וו״אא .אווניפ
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 ,אטטיכ דעמ טסיב
 !טאטט־םייה

 ,ריט ןוא סאג עדעי ,ןייטש רעדעי ןייד

 .רימ ןיא טולב ןיא זיא

 ,ןרעיומ עמורפ ענייד ףיוא גאלק׳כ

 ,ןזיולק ענייד ףיוא ,םישרדמ־יתב ענייד ףיוא

 ןכאוו עשירחוס יד ףיוא ןוא םיתבש ענייד ףיוא

 ;םיאבג ןוא םישמש עשלהק עריא טימ

 .םירדח עקידשמוח ןוא תיב־ףלא עריא טימ

 ,ךעלכעלוש ןוא ךעלהרבח יד ןופ ׳׳םינינמ" יד

 ;ךעלביטש־םידיסח עקידתובהלתה עלא

 ,ריראב רעקידסאלטא ןוא דייז רעדעי

 .רימ ןיא — טולב ןיא זיא

 ,קערש עקידתביע־ברע ענעי ךאנ ךיז ןיא םורא גארט׳כ

 — רעסאוו ןיא ןענאטשעג טאטש יד זיא לטראג ןזיב םעצולפ ןעוו

 ; קע זיב קע ןופ

 א טימ לאמסאד טאה ,רעגייטש רעטלא ןייז יוו ,ךייט רעד

 ׳ןסאגעגרעביא ךיז עפש רעקראטש

 ךיז ןבאה ץריוא ןעמורפ סעשאבדונח ןיא ןטנלאשט עקידתבש יד

 ...טראוועג דלודעגמוא טימ ןוא טרעדנווועג

 טפאכעגרעטנורא רעטניוו םוא לאמנייא טשינ טאה ,ךייט רעד ,רע

 טאה רע טאוו ךעלרעדניק — לטנאמ־זייא ןקיד ןייז רעטנוא

 ...טראנראפ גייצליפש טימ

 ;ךאקעג א ...למאזעגפיונוצ א)

 (...ךארב סעמאמ רעד ףיוא ןגאלק ןפלאהעג ןבאה טייק ןוא דניק

 ! טאטשדכייה ,אטשינ רעמ טסיב

 ,תונותח יד ,ןתירב ענייד

 ,תויוול ערשכ יד

 ;רעזייה יד ןופ סוחי רעטלא רעד ןוא ןסאג יד ןופ רעביוז ןייד

 טאטש ץנאג ראפ ןעוועג זיא טאוו רעגייז־״קראמ" רעצלאטש ןייד

 ...רעזייוו־״טייצ" רעד — ״המכשה״ רעשידיי ראפ ןוא

 םעד טגאזעגנא ןבאה טאוו ,ןדיי עקידנדניצטכילראפ־קיטיירפ יד
 ןייר־רעטיול ,השודק טימ "הכלמ־תבש" רעד ןופ םוקנא ןטנעאנ

 ־ןוי״פ ןוא רעביטע עקידעכאוו "סעלאפ יד ייב ןסירעג" ןוא

 ...ןייגוצנגעקטנא ריא רעכיג טאוו — ןטיילק עטשוחעצ

 טאוו ,שמש־אשידק־הרבח רעטמערבאבטכידעג ,רעקיגיואצראווש רעד

 ןקערש וליפא עקראטש יד "ליצת הקדצ" ןייז טימ טגעלפ

 ןפיוא" — ״ןתוחמ רעטנעאנ״ א םלוע״תיב ןטימ קידנעייז — ןוא
 ווו — וליפא עטסטלארוא יד ,םירבק עלא ,עלא טסווועג ׳,פאק

 ;ןקעטש ייז

 ;הליפת־ילעב ןוא םינגנמ עקיצראה ענייד ןופ ריש רומזמ רעד

 ןעלטראג יוו רעדא "עיצענעוו" א יוו טאטש ןיא ןכייט ךס ענייד

 ...הליבט ןוא םימש תארי וצ תווקמ ןופ

 ,רעכוז־טייקיטכערעג ןוא־ןסיוו ,הרות־ינב עקיטכיל ענייד

 ;רעדלעוו ןוא ןטפאשדנאל עקידנקעמשראפ־טייוו ענייד

 ,ןייד שוריג ןופ — ייוו־יוא — דלאוועג םעד

 — ןעיירשוצסיוא ןענעז םערא יוו רעמערא ןוא ךאווש טאוו

 ,רעטרעוו

 -עגנייא־שידיי יד ןופ סיירסיוא־יצאנ םעד ןרעמאיוצסיוא לייוו

 — רעטרע עטצנאלפ

 ...!ןייז ״והימרי״ יוו רעמ ,א ,רעמ ןעמ ףראד

 ־דיי ענייד ףיוא ןפאלעגנא םעצולפ זיא טאוו דראמסיוא רעד

 ןסאג עקידנגאזנא־םוקמוא
 ־רעדיוש יד טימ ןוא ךארב םעד ףיוא האנה "רעשירא" טימ ןוא

 ןסאפש עטסכעל
 טאוו רעוואקשיוו רעד קירב רעקידמירוסי־גנאל רעד וצ ןסיוטשעג

 ,יירשעג םענעבירטעגסיוראדכייה ןייד ןופ ןכארבעג ךיז טאה

 — ךייט ןיא ענעסאשעצ ,עטרעדיילשעג־טיוטדכוצ יד

 ייז ןענעז ןעמווושעגפיורא קעד ןפיוא רעטעפש

 ,ךייה רעיולב ןייז ןופ עפשב טכיל ןטאשעג טאה למיה רעד ןוא

 ,הטיחש רעד וצ עטשטייבעג ןגעוו־ביירט יד

 ...הטילש עצנאג יד טאהעג ןבאה טלעווסיוא ןוא שטנעמסיוא ווו

 טגאלק ןוא רימ ןיא ךאנ טרעיורט ץלא סאד

 ! טולב ןקידנעירב ןטקנעבראפ טימ

 ,טאטש־םייה ,אטשינ רעמ טסיב

 ! 1! דאש א ,דאש א

 — ,טרעשאב ןייז טשינ רעמ ריד ןדיי ענעי ןלעוו׳ס

 דרע׳רד ןופ יוו ןסקאווסיוא ןגעלפ טאוו ןדיי

 ,דרעב עטמאלפעצ ןוא ןטאלאכ ענעגארטעצ טימ
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 דרעפ ןוא םירעיופ ןשיווצ םידיראי עקידרעטניוו ףיוא

 ;ןדיי רעקסוטלופ פא ןיאכ ייז זא ,טניימעג קידנעטש ןבאה סאוו

 .ןדירפוצ ןראפעצ ךיז ךאנרעד ךעלטעטש יד ןיא ןענעז ןוא

 ; דייז ןוא סאלטא רענעי ,א

 ;דיילק־תבש ןפיוא גנוריצ סעמאמ יד , טייק עצלאטש סנטאט םעד

 ;טגאזעג הניחת קר טאה סאוו עבאב יד

 ;טקוקעגסיוא ןרעטש א רעטצנעפ ןכרוד ןוא

 ןטפאהאב יוזא ארוב םוצ ןעוועג זיא טאוו םימת־קידצ ןייד

 ,ןענופעג םיא ןבעל דימת ךיז טלאוו רע יוו

 טביילגעג יוזא שטנעמ ןיא טאה טאוו רעגניז־רעטכיד רעטראצ ןייד

 ;ןענופשעג דיל־ןגראמ ןייז םיא ראפ ןוא

 ,טניורקעג הקדצ טימ ןראי ערעייז ןבאה טאוו תוינקדצ םישנ ענייד

 ליטש ןקידרתסב־ןתמ ןיא ןבאה טאוו רעבייוו עשיוואוו־דמל

 ...טניושעג "ענעלאפעג־עדובכב" ןופ ץלאטש ןטלא םעד

 ,טולב אזא ןטכעשסיוא ןוא ןביירטראפ טנעקעג טאה רעוו

 ן טאטש־םייה

 ,םעד ףיוא ןטכיר טנעקעג ךיז טאה רעוו

 י ן םשה שודיק ,׳,לארשי עמש" ןרעוו לאמא טעוו ץלא סאד זא

 ענייד עלא ןבאה טאוו ןסאג עשייוג עקיטנייה יד

 ;ןעמונראפ ןוא טצעזאב ןטייקשידיי־עקידתורוד־רוד

 םלוע־תיב םענעסירעגסיוא םעד ןופ "סרבקנ־הפ" עשידיי יד

 — ןר^וטערט ןוא ןלעווש עשיטאטש־טנייה ענייד ןצופאב טאוו

 ןעמוטש רעייז טימ ןעיירש

 ,עטזאגראפ יד וצ

 םירטפנ וצ

 ,םירבק עטקילפעצ ןופ

 — ,ןביז ןעלמיה יד ןיא טאג ןקידמינפ־תרתסה םוצ

 זיא סאוו ,םשה שודיק רעקיצנייא רעד ,דיי־ןמיס רעטצעל רעד
 ״.!ןבילבעג ךאנ טאטש ןיא

 .טאטש־םייה ,אטשינ רעמ טסיב

 ןיעידוי
 (.וו .ב ןופ טירט יד ןיא)

 קסוטלופ ידוהי לש תוינערופה תלחתה םוקמ
 קסוטלופ ידוהי לכ תא םיצאנה ופסא ןאכ ;(טאיוואפ) זוחמה תיב ביבס ןגה

 תותימצל ריעה ןמ תוירזכאב םושרגו
 רוסמל וחרכוהו םישופיח םלצא וכרענ ,וכוהו םימורע םידוהיה וטשפנ ןטקה ןינבב ,ןימי דצב עקרב םש

 המודכו םיטישכת ,בהז ,ףסכ :ומכ ,םשוכר תא
 ןדיי רעקסוטלופ יד ןופ קילגמוא ןקידבעגנאפנא םעגופ טרא םאד

 טימ ןוא ןדיי רעקסוטלופ עלא ןבילקעגפיוא םיצאנ יד ןבאה אד ;ןינביטאיוואפ םעד םודא ןטראג רעד
 טאטש רעייז ןופ קיבייא ףיוא ןבירטראפ ייז תוירזכא

 ,ןגאלשעג ןוא טעקאנ ןאמעגסיוא ןדיי יד ןעמ טאה לביטש םעניילק םעניא ,סטכער ,דנורגרעטניה ןיא ,טראד
 .ג״דא גנוריצ ,דלאג ,טלעג :יוו ןגעמראפ רעייז ןבעגוצפא ןעגנוווצעג ןוא טכוזאב
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 ידוהיה תורבקה תיבמ תורוקע תובצממ — ("קמז") הריטל תוגרדמ

 םלוע־תיב ןשידיי ןופ תובצמ ענעסירעגסיוא ןופ — ("קעמאז") םאלש םוצ ןריפ םאור פערט

 הרובגו המיחל ,ןולדיחו האוש ־קרפ
 ט״קשידלעה ןוא ףמאק .גנאגראפ ןוא □וקמוא ןופ ןעלטיפאק





 ארבערס השמ

 קסוטלופ שוריג
 טנוה רענעגאלשעצ רעזאלמייה א יוו

 לאמ טצעל׳ס ךיא באה ,קירוצ קיסיירד ךראי טימ
 — טניוו םונהיג םעניורב א ןופ ןבירטעג —

 .לאט ןוא גראב ןשיווצ לטעטש ןיימ טזאלראפ

 ,דלעפ ןיא םיוב א — רענוד א ןופ — יוו טלצראוועגסיוא
 ,ןקור ןיימ ףיוא ןראי לטניב׳ס שזאגאב ןיימ

 ,טלעוו רעד ןיא קעווא ןקעטש ןטימ רעדנילב א יוו
 .ןקוקמוא טשינ ךיז ראט׳כ בייוו ס׳טול יוו יוזא

 ,טיירגראפ זיא געוו רעד רעייפ ןקידנארב טימ
 ,דרע יד ןעגנילשנייא לאז ךימ ...ט כ ע ר ןיימ

 ן טייוו עקידנגונעג א ןכיירגרעד ךיא לעוו יצ
 ז טרעוו םעד םעראוו א ויפ ןעמוקאב שטאכ לאז׳כ

 ןדיי טימ טאטש עצנאג א תושפנ רעטנזיוט — ןיינ
 ,טנעה ףיוא ןגארטעג עניילק ךעלרעדניק טימ

 ,ןבירטראפ לגאוו ןיא ןעמייה ערעייז ןופ טגאיראפ
 .טדנעוועג קורב םוצ קילב םעד — םינקז ענעגיובעג

 ,רעביטש ןוא סמעדיוב ,ףייה ,ךעלסעג ןוא ןסאג ןופ
 ,רעדנוזאב ןדעי א פ א ט ס ע ג טאה טפאכעג

 ,רעדורב א רעטסעווש א ,רענעמ ערעייז וכוז ןעיורפ
 .רעדניק ענעריולראפ ןופ ןייוועג טימ לופ זיא׳ס

 ,ריט ןיא ריט טניווועג ...םינכש עקידתורוד
 טיילגאב זדנוא ןבאה ייז רעטכעלעג שיטאפש טימ

 ,טריזיווקער ימ רעזדנוא קעז עקידייל ןיא
 .דיירפ רעשינלזג טימ ןגעמראפ שידיי טביורעצ

 ,ןרערט עשידיי ןופ קורב רענרענייטש טצנאלג
 ,דניק ריא עלעשיק ןופ ןריולראפ טאה רעטומ א

 ? רעוו ןפלעה זדנוא טעוו רעוו 1 ירזע אובי ןיאמ
 .טנורגפא ןצראווש ריא טנפעעג טאה דרע ןעוו

 ןרעיוא יד ןביוטראפ ןעיירשעג עשיצאנ
 ,סואר ,סואר ,סואר ןעדוי עקיצומש

 ןרעיוט ענרעצליה יד ןטראג־סאלש רעד טנפע׳ס
 .סאלש ןיא — סעקליפ יוו — טעפאקעגניירא ןעמעלא

 ,ןטאימעילופ טלעטשעגסיוא לגרעב ןפיוא ,ןביוא
 ,טראד ךיז ןעיירד פעק־ןטיוט טימ אפאטסעג
 ן ןטארסיוא ןעמעלא ןטראג ייא ייז ןלעוו יצ
 ...יטרא־טוג םעיינ א זדנוא ראפ ןענעפע

 ,טפארפראפ ןענעז תוחומ יד ןעקנאדעג עטלציפעצ טימ
 ,ןייוועג טימ לופ זיא ןטראג ןיא ללח רעד

 ,פאק םענעטלאפשעצ טימ טשלח׳ראפ רענייא טאה׳ס
 .ןיילא ךיז וצ טדער ,יודיוו טגאז רעטייווצ א

 ,ךארב רעזדנוא טרימליפ׳מ ,ןטאראפא יד ןשיור׳ס
 ,ייט עלעסיב א ןטעב רעדניק עטנייווראפ ןעוו
 ,ךאמ ןיא םערעוו יוו ,ןוז יד ךיז טלאהאב׳ס

 ״!הארו םימשמ טבה״ הליפת א ןיא טייגראפ׳מ ןעוו

 ,י י ר ש ע ג א טסייר רעזדלעה עש׳היח ןופ
 ,טאפש ןקילאג טימ זדנוא וצ ןדנאוועג

 ,ייר רעד ןיא ךיז טלעטש 1 ןעדוי ע ש י ק ע ר ד
 ,דאב רעראטינאס לזייה ןטרעיומעג םעד םורא

 ,רעדניק ןוא םינקז ,ןעיורפ ןוא רענעמ
 ,טרידיווער יונעג ןראוועג ןענעז ע ל א

 ,רעדניש רעניורב טאה ...ץ ל א ןעמונעגוצ
 .טריפעג קירב רעד וצ סנקעטש־ימוג טימ ןבירטעג

 ,סיצאנ טימ ןעוועג טצעזאב קירב רעד סיוא גנעל
 ,ןגאלשעצ םיפוג יד םירישכמ עפמעט טימ

 ,תוצמ ךיז ףיוא ןגארטעג םירצמ ןופ ןדיי יוו
 .ןגארטעג סנקור ערעזדנוא ףיוא פעלק יד רימ ןבאה

 ,ךייט םעניא קירב םענופ ןפראוועג רעקילדנעצ
 ...ם י א ט ח עשיצאנ ראפ ןע׳לבוט ךיז ןלאז ייז

 ךייר יוזא ןייז לאז ךארפש א ןעמ טמענ ווו
 ן םיעשר עשטייד ןופ תוירזכא טלעוו רעד ןלעטשראפ

 ,טעלג טימ ןרעדינ ןלארטש עטצעל יד
 ,זעב טימ טעקוב א רעביא רעגניפ עטיוט יוו
 ,טעב סאד זיא דרע יד ,טכאנ יד וצ טלאפ׳ס

 ...סנ א ןטראוורעד רימ דרע ןוא למיה ןשיווצ

 ,םיכרד־תשרפ לע טרענייטשראפ רימ ןעייטש
 ,דלאוו ןטנעאנ ןפיוא ןקילב יד ןפראווראפ

 י םכח רעד םדא לכמ המלש א ןעמ טמענ ווו
 ? טלאפ סע למיה ןופ םערוטש ןוא לבעווש ןעוו

 ,ברעמ רעד ןטנוא ןופ חרזמ רעד סיוראפ
 ,טלעוו עצנאג יד גנאהראפ רעלעקנוט א

 הועראנ רעיורג טלא רעד ךייט רעד טשיור ליטש
 .דלעפ ןיא טשינ טביילבראפ ! טפיולטנא רעלענש

 "טכאנ רעד ןיא טירט" ,סיפ רעטנזיוט ןענאפש
 ,וואקשיוו ,אלדאשאגולד ,עטירבא ,קאטראט םוצ

 ,ךאד ןקידלאוו רעביא ןרעטש ךיז ןשעל׳ס
 .ףאש עדנעשזדנאלב טימ ןגעוו ךיז ןדיישעצ׳ס

 ,רימ ,שטיוואכאל ,םינאלס ,ענליוו ,עשראוו ךאנ
 ,ריש א ןא רעטרע ,ווארגנעוו ,וואקאמ ,ווארטסא

 ,דיירפ ראפ ךיז טצנאטעצ תומה־ךאלמ רעד
 .דייש רעד ןופ דרעווש עטעטפיגראפ א סיורא טיצ

 ,ם ו ק מ ו א ןיא קעווא ןדיי רעקסוטלופ רעטנזיוט
 ,ריפ ןטייז ףיוא טיירפשעצ םירבא יד

 ,םוטש קידנגייווש עלא ייז רימ ןענאמרעד
 .ריביס ןטייוו זיב ךייט םעד ו ו ע ר א נ ןופ

 ,טאטש רעד קסוטלופ ןיא ןדיי ןייק רעמ אטשינ
 ,טרעטשעצ ןראוועג תורבקה־תיב רעד ךיוא

 ,אטשינ רעמ זיא שידיי ןעוועג סאוו ,ץלא
 .דרעפ ךיז ןעשאפ םלוע־תיב ןשידיי ןפיוא

 ,רעדניק ןוא רעדירב ,רעטסעווש ,סעמאמ ,סעטאט
 ,םעהו םשה־שודק לע הרהטב ןעגנאגעגסיוא

 ,רעדנוזאב ןדעי ןוא םענייאניא עלא רימ ןעקנעדעג
 .םמד חכשת לא ץרא ןסעגראפ ל א מ נ י י ק
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 ק ס 1 ט ד 13 שוריג
 ןל״צרעד רעקס1טל1פ י םירפסמ םיאקס1טלופ

 טאטש יד ןעמונראפ טאה׳מ ראנ יוו / ןאמלוב והילא

 ויא !ומחלמ טלעוו עטייווצ יד ןכארבעגסיוא זיא׳ס ןעוו

 זא טליפרעד דיילג ,ןדיי רעקסוטלופ — רימ ןבאה 1939 ראי

 ךאוו א טאוו םעד ץארט .ןטייצ עמאזיורג ןא ךיז ןקור םע

 שטייד ןייק רימ ןבאה — רעבמעטפעס ןט־7 ןזיב טייצ

 ןענאטשראפ טוג רימ ןבאה ןגעווטסעדנופ ,ןעזעגנא טשינ

 ־רעלטיה עשיטימעסיטנא יד ןופ זדנוא טראוורעד םע סאוו

 ודיי ןגעק גנוטלאה עקידבריצאווארפ־קידהפצוח יד .םעדראה

 יד טקראטשראפ ךאנ טאה "ןשטיוד־סקלאפ" .ג .א יד דצמ

 .דחפ ןוא המיא

 ןבאה ,קסוטלופ ןעמענראפ ןכאנ געט עטשרע יד ןיא ךיילג

 ןופ רעניווונייא עשידיי יד וצ ןוטעג־םענ א ןשטייד יד ךיז

 ןדעי ראפ רקפה ןראוועג זיא םטוג־ןוא״באה רעזדנוא .טאטש

 טפעלשעג ןענעז — גנוי ןוא טלא — ןיילא דימ ןוא ןאגילוכ

 טעברא רעטסכעלרעפעג ןוא רעטסרעווש רעדעי וצ ןדאוועג

 ־םיורא ןענעז׳ס ,ט״וי ןוא תבש אקווד ןוא .טכאנייב ןוא גאטייב

 :ליפשייב םוצ יוו ,ןצעזעג עשידיי־יטנא ןראוועג ןבעגעג

 יד ןיא רעטלעג עטראפשעגפא עשידיי ןריקספנאק (1

 ;קנעב

 ;ןהעש־טכאנ יד ןיא דנאטשוצ־םאנסיוא (2

 *ראפ ערעדנא ןוא ,ןראוטערט יד ףיוא ןייג טשינ (3

 .ןעגנונעדרא

 ־ימירקסיד רעשידיי־יטנא רעד ןיא רעפלעה עיירטעג םלא

 ךשטייד־םקלאפ" יד רעסיוא טנידעג ןבאה — קיטילאפ־עיצאנ

 גגאל ןראי ןבאה עכלעוו יד ייז ןשיווצ ןוא ׳וקאילאפ ליפ ריוא

 דאנ יוו טציא ןוא ,טייקכעלדניירפ־ןדיי רעייז ןגעוו טרימאלקעד

 *ראפ ןשידיי ןוא טלעג שידיי טימ טקיטעזעגנא דיז ןבאה ייז

 .רעפרעק ןשידיי ןפיוא ןאטעג ףראוו א דיז ייז ןבאה ,ןגעמ

 *רעד ןענעז םעיצאקאווארפ ןוא םילובליב ענעדישראפ ךרוד

 רעד ,ןיטשרוב לדנעמ רעלאמ־ןבוטש רעד :ןראוועג טעדראמ

 עכעלטע ,ןאמיינ לווייפ רעטסוש רעד ,ןיבור רעלדנעה־תומהב

 ערעדנא דאנ ןוא ,רענעפ החפשמ רעד ןופ םעראילאטס יד ןופ

 *אב עקירעיורט ןוא עכעלגערטרעדמוא עבלעזא ייב .םישודק

 ןביירטסיורא ןופ גאש ןזיב טבעלעג רימ ןבאה ןעגנוגניד

 ברע ראפ גאט א ןעשעג זיא סאד ,קסוטלופ ןופ ןדיי עלא

 .1939 רעבמעטפעס ןט*26 םעד ,קיטסניד ,תוכוס

 ןבאה — גאט ןענוז א ןיא ירפרעדניא רעגייז א 10 םורא

 ,ךעלקעפ ןא ןוא טימ ןדיי ןזייוואב ןביוהעגנא גנולצולפ ךיז

 ןראוועג ןבירטעג ייז ןענעז סעילימאפ עצנאג ןוא זייווקיצנייא

 ןייא ןיא ןסאג ענעדישראפ ןיא ןטאדלאס עטנפאוואב דלוד

 .םאלש ןטלא םעד םודא ןטראג־ריצאפש םעיינ םוצ גנוטכיר

 ,ןטסימיטפא עסיוועג ןופ ךעגנונעכערסיוא" ןוא ןעגנונעפאה יד

 *נאוו ןפראד טשינ ןוא ןעמוקכרודא סאד רימ ןלעוו רשפא זא

 ־תוירזכא ,רעטלאק טימ .ןראוועג ןענירעצ רעדייל ןענעז ,ןרעד

 טצעזאב לאמנייא טימ ןענעז טייקכעלטקניפ רעשטייד רעקיד

 *אפ עשידיי טניווועג ראנ ןבאה םע ווו ,רעזייה עלא ןראוועג

 ןא ןוא טימ רעדניק ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,טלא ןוא גנוי .םעילימ

 רעזייה יד ןופ ןראוועג טפעלשעגסיורא ןענעז עלא — ןרעטלע

 ןופ לגאה א רעטנוא ןראוועג ןבירטעג ןוא ןיירא סאג ןיא

 .ץאלפ־גאלשמוא םוצ ןעיירעלדיז ןוא פעלק

 רעקסוטלופ עשידיי עצנאג יד זיא העש ייווצ ןופ ךשמ ןיא

 ןטנאמרעד םעד ןיא ןראוועג ןסיוטשעגניירא גנורעקלעפאב

 -םידש רעתמא רעד ןביוהעגנא ־ןיז טאה ןאד ןוא .ןטראג

 *רעביא יד ןופ ןייוועג םאד .עילאנאכקאוו עתמא יד ׳ץנאט

 ,עקנארק יד ןופ ןצכערק םאד ,רעדניק ךעלציפ ענעקארשעג

 ־ערטעג טפאשגנע ןיא ןוא ענעגאלשעצ יד ןופ ןעיירשעג יד

 ןייא ןיא טלדנאווראפ דיז טאה ןעמאזוצ ץלא סאד ,עגעט

 ףלעוו עקירעגנוה יוו .יירשעג־ייוו ןקידנסיירצראה ןסיורג

 "רוטלוק עיינ יד ןופ רעגערט" יד ךיז ןבאה יוזא ,ןברק א ףיוא

 ,גנוריצ ,דלאג ןכוז וצ ןדיי עטלמאתאפ יד ףיוא ןאטעג זאל א

 עקידתוירזכא טפאכעגניירא ןבאה םאנסיוא ןא עלא ,טלעג ןוא

 ייס ןוא ןענופעג םעפע טאה ןעמ עכלעוו ייב ,יד ייס ,פעלק

 ןייק וצ טכארבעג טשינ טאה גנוכוזרעטנוא יד עכלעוו ייב יד

 יד רעביא דיז ןעוועקעדזיא עקיזאד םאד .ןטאטלוזער םוש

 ןענעז טכאנראפ טשרע .העש םקעז ייב טרעיודעג טאה תונברק
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 ק סוטלו© שוריג

 *םיתא ןענעז רימ ןוא סעיזיווער יד ןראוועג טלעטשעגפא

 דעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןטראג םענופ ןראוועג ןבירטעג

 עטשרעדאפ יד ןבאה׳ס ראנ יוו .קירב־וועראנ רענרעצליה

 רעד ףיוא טירט עטשרע ערעייז טלעטשעג ןדיי יד ןופ ןעייר

 ,ןביירט םאד ,ןגאלש םאד ןביוהעגנא רעדיוו דיז טאה ,קירב

 ליצ ןטימ ,רעטייווצ רעד וצ קירב טייז ןייא ןופ ןפראוו סאד

 טיילגאב ,וועראנ ךייט םעניא עכעלקילגמוא יד ןסיוטשוצניירא

 רעדורב ערעייא וצ טייג" ןשטייד יד דצמ ןעיירשעג עדליוו טימ

 .ו״אא ,"רעסאוו ןיא טגנירפש ,ןדיי עקיצומש" — ךסור יד

 עטנעאנ יד וצ זיב ןראוועג ןבירטעג רימ ןענעז יוזא

 ־רעביא ,ערעדנא ןוא ,יראטוכ ,עטירבא ,וואלפאפ רעפרעד

 ןוא ענעקנורטרעד ,תונברק עקידלושמוא געוו ן&יוא קידנזאל

 טאה סע ןוא טכאנ ןראוועג זיא םע ןעוו טשרע .ענעסאשדעד

 טמעטאעגפא רימ ןבאה — שינרעטצביפ יד טליהעגנייא זדנוא

 ןביוהעגנא ךיז טאה עסאמ עקיפעק־טנזיוט יד .רעיירפ לסיבא

 *עלק ערעדנא ןוא רעפרעד עטנאמרעד יד ןיא ןטיירפשעצ וצ

 רעזייה יד ןיא םירעיופ עטנאקאב וצ רעוו ,ךעלפרעד ערענ

 ןוא (ךיז טייטשראפ ,לאצפא ןטוג א ראפ) סעלאדאטס ןוא

 טייקדימ יד שטאכ ןוא .למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןסיורד ןיא רעוו

 טשינ רענייק ךיז טאה ךאד — ןעמעלא ייב ןעוועג סיורג זיא

 עטציפשעגנא טימ •ךעלסיב וצ ןעלמירדוצנייא וליפא טביולרעד

 ־עג ןוא ןסעזעג עלא ןענעז ןוורענ ענעגיוצעגנא ןוא ןרעיוא

 רעטייוו ןענעק לאז ןעמ ידכ ,גאט ןרעוו ןיוש לאז םע טראוו

 ווו ,טאטש יד — ןצראה ןיא גאטייוו טימ — ןזאלראפ ,ןפיול

 ־ראפ טאה ןעמ ווו ,ןראוועג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג זיא ןעמ

 ענעמובראפ יד ןופ רעטייוו סאוו קעווא ,םטוג ןוא באה טזאל

 רבורא ןענופעג רעבא ךיז ןבאה רימ .ןטיבעג ןשטייד יד ךרוד

 ןיא טזאלעגפארא ךיז ןבאה ייז ןוא םיצאנ יד ןופ טלגנירעג

 .טעוועדליוועג ןוא ןגאלשעג ,ןסעזעג ןענעז רימ ווו רעפרעד יד

 ןיא עטירבא ןיא ןעמוקעגראפ זיא לאפנא־ןסאמ רעלעיצעפס א

 בר ןטימ ןדיי ליפ .רעקעב םעד רעטירבא לשיפ ןופ ףיוה

 ־נאלק ןעוועג ןענעז׳ס ,ןראוועג ןגאלשעצ טראד ןענעז שארב

 יד ןופ "טפאכעגניירא" טאה חלג רעקיטרא רעד דיוא זא ןעג

 ןסיירוצסיורא ןעגנולעג ןדיי ליפ זיא ךאד .ןטידנאב עשטייד

 ערענעלק עקימורא יד ןיא ןפיולטנא ןוא ףראד םענופ דיז

 *שינעטלעהראפ ןעוועג קיפיולראפ זיא עגאל יד ווו ,ךעלפרעד

 עטירבא ןיא ןבילבעג ןענעז עכלעוו ,ןדיי יד .רעסעב קיסעמ

 ןופ דאנ טשינ ,תופידר עקידרדסכ ןייטשוצסיוא טאהעג ןבאה

 םע ןוא םירעיופ עקיטרא לייט א ןופ ךיוא ראנ ןשטייד יד

 .תונברק עכעלטע ןלאפעג ךיוא ןענעז

 םינכש ערעזדנוא עכעלטע ןוא עילימאפ ןיימ טימ ךיא

 ־ברוד ךיז ןבאה רימ ווו ,לפרעד קיטייז א ןיא קעווא ןענעז

 א ןעמוקעגנא זיא םע זיב ,ןכאוו ייווצ ךרע ןא טרעטאמעג

 ־ןטעיוואס יד ךרוד יד וצ רעטייוו ןייג ןעק ןעמ זא העידי

 קעווא ןענעז רימ ןוא ןליופ חרזמ ןופ ןטיבעג ענעמונראפ

 ןיא טציילפעג טאה םאוו ןדיי עקידנרעדנאוו םארטש ןטימ

 ךיז ןופ עטצעל םאד שממ .קאטסילאיב ןייק גנוטכיר רעד

 *רעביא לרופ שירעיופ א ראפ ןבעגעגקעווא ןשטנעמ ןבאה

 יד רקיע רעד ןוא ןכאז ענעבילבראפ־ךאנ לטיב סאד ןריפוצ

 ןוא עטנאקאב "עקיצראהטוג" יד .םינקז ןוא רעדניק עניילק

 ןדעי ראפ טיוה יד ןדנושעג ןבאה םירעיופ עטנאקאבמוא

 םאד ןייא ייז ןלעטש ןדיי ןריפ ןטימ זא ,ץורית ןטימ ,לגעוו

 *ברוד עלעיצעפס טאהעג עלא ייז ןבאה ןתמא רעד ןיא .ןבעל

 .טכאמ רעשטייד רעד ןופ ןענייש־ראפ

 עפורג א ,רימ ןענעז גאט־קיטנוז ןקינוז םענייש א ןיא

 יד ןעוועג ןאד זיא םע ווו ,ווארטסא ןייק ןעמוקעגנא ,ןדיי

 טימ ןעוועג לופ ןענעז ןסאג יד .ץענערג עשיטעיוואס־שטייד

 ךרודא ןענעז רימ ןעוו .ןשטייד ןוא ןקאילאפ עקידנריצאפש

 זיא עכלעוו ,קירב־ןאב רעד וצ ןעמוקעגוצ ןוא לטעטש ןברוד

 ־ןטאר ןוא דנאלשטייד ןשיווצ טקנופ־ץענערג רעד ןעוועג

 ךיז ןעוועקעדזיא םאד ןביוהעגנא ךיילג ךיז טאה אד ,דנאבראפ

 *עג ןבאה אפאטסעג ןוא ןטאדלאס עשטייד יד .זדנוא רעביא

 ייברעד טראפשעג טשינ ןוא םוטעמוא טרעטשינעג ןוא טכוז

 דרעפ יד ןופ ןאפשעג םאד ,ךעלקעפ יד ןסירעצ ,פעלק ןייק

 ,טעקאנ טעמכ ןעיורפ ןוא רענעמ יד ןוטעגסיוא וליפא ןוא

 םעד וצ ןעוועג זיא ייוו .טלעג ןוא גגוריצ ,דלאג קידנרעדאפ

 אזא ןגעק ןריטסעטארפ וצ "הזעה" יד טאהעג טאה םע רעוו

 העש עכעלטע זדנוא ןקינייפפא ןכאנ .גנויצאב רעשיראבראב

 א טאהעג ראנ טאה םאוו ץלא זדנוא ייב ןעמענוצ ןכאנ ןוא

 "ןסור יד וצ םיוראפ" ןייג וצ ןליופאב זדנוא ייז ןבאה ,טרעוו

 ץענערג יד טזיירפשעגרעביא ןבאה רימ ןעוו ,ןאד טשרע ןוא

 רעיירפ רימ ןבאה ,ךאוו־ץענערג עשיטעוואס יד ןעזעג ןוא

 רימ םאוו דיירפ רעזדנוא ןעוועג זיא םיורג ןוא .טמעטאעגפא

 .םוניהיג ןשיצאנ םענופ טעוועטארעג ריז ןבאה

 ןעוו ,ןראוועג טרעטשעצ דיירפ רעזדנוא זיא רעבא דלאב

 ־ווארטסא ןיא ןוא ווארבמעז ןיא זא טסווורעד ךיז ןבאה רימ

 ךס א טעדראמעגסיוא םעיטסעב עשיצאנ יד ןבאה קצעיוואזאמ

 זדנוא טאה סעיינ עכעלרעדיוש עקיזאד יד .ןדיי רעקסוטלופ

 ןעמ זא גנונעראוו א יוו ןעוועג ןוא טרעטישרעד קידנעטשלופ

 בילוצ זא טרפב ,ץענערג רעד ןופ רעטייוו םאוו ךעיצ" זומ

 ןעוועג טשינ זיא םיטילפ עיינ ןופ ןעמוקנא ןקידרדסכ םעד

 טזאלעג רעדיוו ךיז רימ ןבאה .ןגיילוצקעווא פאק םעד ווו שממ

 ־עפאה רעד טימ קאטסילאיב ןייק גנוטכיר רעד ןיא ןרעדנאוו

 יד ןעורסיוא ןוא ךענעדראנייא" ןטראד ךיז ןלעוו רימ זא גגונ
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 קסוטלופ שוריג

 זיא קאטסילאיב ןיא עגאל יד רעבא .רענייב עטרעטאמעגסיוא

 תוריד עלא ןעוועג ןענעז ראנ טשינ .ערעווש א רעייז ןעוועג

 :יוו ןלאקאל עכעלטנפע וליפא ראנ ןעמונראפ ןלעטאה ןוא

 ןענעז א״א ןטלאטשנא-לוש ,ךעלביטש ,םישרדמ־יתב ,ןלוש

 יד ףיוא טרעגלאוועג ךיז ןבאה ןשטנעמ .טלופרעביא ןעוועג

 ןבאה יוזא .ןעגנוגנידאב עראטינאס־יטנא עטסגרע יד ןיא ןליד

 דצמ ןראוועג טנאקאב זיא םע זיב ךאוו א ךרעב טבעלעג רימ

 יירפ ןראפ ןענעק ןליופ ןופ םיטילפ זא ,טכאמ־עשיטעיוואס יד

 עטסערג יד .עניארקוא ןוא דנאלסור־סייוו ןייק טסיזמוא ןוא

 *סיגער יד ןיא ןבירשראפ ךיילג ךיז טאה זדנוא ןופ טייהרעמ

 געט עכעלטע ןיא .ייז ןשיווצ רימ ךיוא ןוא ןעארויב־רירט

 ןופ ןאלאשע ןא טימ קאטסילאיב טזאלראפ רימ ןבאה םודא

 .דנאלסור־םייוו ןייק גנוטכיר רעד ןיא ,ןענאגאוו־טסאל 80

 ־יארקוא ןייק ןראוועג טקישעג ןענעז ןענאלאשע עקידרעטעפש

 .דגאלסור לארטנעצ ןיא ןוא ,ענ

♦ * 

* 

 שוריגה / (ואדנל) ןיטשניו הרובד

 .לכב וזחא שואיו הקוצמ .םינמרגה ידי לע השבכנ ריעה

 .ונריעמ םינמרגה ונתוא ושרג שוביכה ירחא םייעובשכ

 םידקופו םיינתמיא םינמרג השמח םיצרפתמ ונתיב לא...

 רקוב תעש וזש ןוויכ .םידמוע ונאש יפכ ׳תיבה תא דימ בוזעל

 תשטונ ,ץיק ילדנס תלעונו קולחב השובל ןיידע ינאו תמדקומ

 רשי ,הרושב העברא ונתוא םידימעמ .וז הרוצב יתיב תא ינא

 ןגה לא ונתוא םיליבומו ...תויהל ךירצ רדס יכ ,הבוגה יפלו

 ונכרד וזש הרכהב םידעוצ ונא .הקיתעה הריטה דיל ירובצה

 ונתאמ םיחקול .קדקודמ שופח ונלצא םיכרוע ןגב .הנורחאה

 דע .ןיאושנ תעבט לע וליפא םיחסופ אלו ךרעה־ירבד לכ תא

 האלה ונב םיציאמ ךכ־רחאו שופחה ךשמנ ,ךרעב ,שש העש

 תולאו םינמרג םידמענ רשגה לכ ךרואל .רשגה רבעמ לא ךרדב

 רחאהו ידמ רהמ דעוצ הזש הלתמאב.דחא לכב םיציברמו םדיב

 םייתדה םידוהיה לש םיעבוכה לכ תא .ידמ טאל וכרד ךרשמ

 ידוהי לש ךחוגמה הארמל םתחמשל לובג ןיאו רהנל םיקרוז

 יתורפס ןורשכ־ילעב אלא ,יכונא קר אל .שאר יולגב ןקוזמ

 רשגה ךרד םויאה דעצמה תא ראתל םדיב הלעי אל לודג

 אלש השגרהה תפקות יתואו רטמ 500־כ וכרוא .הזה ללוקמה

 ¬וחסו םיבער ,םיעזוימ ׳םיסומר ,םינועמ ,םיכומ .םלועל רמגי

 ¬דלוג קלאסב ינא תשגופ הפ .ינשה והצק לא ונא םיעיגמ םיט

 הלוכי ינניא ינובאדל .הלא תוכממ הכתחנ ויחל לכשכ ׳ןיטש

 תאצוה דעב יכ ,תחא הלימ ול דיגהל וליפא ,הרזע ול טישוהל

 .דימ םירוי הפהמ הגה

 — דואמ תיגארט היעב תררועתמ רשגה לש ינשה ורבעמ

 לא אל םג ,וילא ונסינכהל הצור אל רכיא ףא ז תכלל ןאל

 שאב ולעי ידוהיל הרזע תשגה לעש םהילע ומייא יכ ׳ןרוגה

 ־השמח לש הצובק ונא .םתוא וגרהי ןכמ רחאלו םשוכר לכ תא

 ?תכלל ןאל ,תושעל המ .םיכר םידלי השמח ללוכ ,שיא רשע

 לכ ךשמב •דירחמל דע םיקיצמ בערהו הניצה .הלילה דרוי

 .וניפל לכוא אב אל םויה

 ץורפב רשא ,אפורב ינא תשגופ םימיאה תדעצ ךלהמב

 ךות לא תוקירז תרזעב ילגרבש הזובמורטב לפט המחלמה

 ץמוא תרחא ינניא לבא ,דירחמל דע יל הקיצמ לגרה .םידירוה

 .דירחמה וארממ תעתרנ ,וילא תשגל

 תירפכ הזוחא לא ,ינאו ילעב ,ונא םיעיגמ רתוי רחואמ

 ךכו םירוגמה תומוקממ דואמ תקחורמ הלש ןרוגהש תחא

 ,טקשב ,הפ .הצובקה לכ תא ,ינשה ירחא דחא ,םידיבעמ

 .םדרהל הלוכי ינניא הלודגה יתופייע תורמל .ןושיל םיבכוש

 ןיע־ףרהכש רבדה ןכתיה — חונמ יל םינתונ אל יתובשחמ

 ןמ תובדנ תצבקממ רתוי העורג ,הדורמ תינצבקל יתכפהנ

 םידגב ילב ,ישארל לעמ גג ילב ,הטורפ ילב .רתויב תוינעה

 אלה .הלא םימויא םיאנתב ידבל ינניא םגו הפחי טעמכו

 תשושת אמא םע ,הדימעה ליגב םישנא ,ירוה םע ינא אתווצב

 ףרצל ץוחנ הז ןינמלו .הילגר לע תדמוע ישוקב קר רשא ,חוכ

 .הצחמו הנשו שמח ליגב םידלי ינשו הלעב םע יתוחא תא

 םע דחא לכ ךכ .הדלווה םוי תא תללקמו הכובו תבכוש יתוחא

 .תרחומה םוי לש ורחש תא תוארל הכוז ובואכמו ולבס

 ררוש ונלצא .ונילא אל לבא ,הינרק תא התלש שמשה

 ילב .ךרדב ךישמהל םיבייח .הקוצמה תונעו בערה ,לפואה

 תליפת ללפתמ יבא .םיחלוגמ אל םירבגה ,תבגמ ילב ,ןובס

 המ לקנ לע ןיבי ,קסוטלופמ וריכהש ימ .תילט ילב תירחש

 הליפתה ירחא .תילטו ןיליפת ילב הליפתה תועמשמ תובע איה

 המ יבא תא ינא תלאוש ךרדב .ונידודנ ךשמהל ונא םיאצוי

 יבא חנאנ .ונתוא חכשו שטנ רשא ,םיהלאל םינונחתב ןויגהה

 ונא םירפוכ שואי לש םיעגרב יכ ,תאזב אוה וננוסאש הנועו

 .שוריגה תאושמ רתוי לודג הריפכה ןוסא .ומויקב
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 קסוטלופ שוריג

 תא תצקמב םידעוסו המדא יחופת רפסמ ונא םיבנוג ךרדב

 ריסב המדאה יחופת תא ונלשב יב ,ונתא לכוא אל יבא .ונבל

 .רשכ אל לכוא םועטל רשאמ ׳תומל רתוי ול בוט .הפירט לש

 שח אל םאה ןטקה יתוחא ןב תא יכונא תלאוש ךרדה ךשמהב

 לכ ינא ,יתדוד לבא" ,רתויב אלש יל אוה הנוע .וילגרב אוה

 רפכב ונרצענשכ ,לזמה עורל ."ילע רחרחס ישארש בער ךכ

 ¬ונפוא לע םינמרג דימ ועיפוה ,ךרדהמ טעמ שופל וניצרו דחא

 :וקעצו החרזמ ןווכל ונתוא ופדרו ושרג ,תוינוכמב וא םיע

 ,םהיחא לא ,םיקיבשלובה לא ,היסורל ,האלה ,האלה דועצל"

 "!םיטסינומוק םה םידוהיה לכ יכ

 תולגתמש ,םימהוזמ ךכ־לכ ונא וז הדעצל ישילשה םויב

 ,עגימ עסמ לש םוי ירחא ,ברעבשכ .תונושארה םיניכה ונידגבב

 ,והשלכ בכשמ םוקמ תונוש תולובחת תרזעבו ישוקב םיגישמ

 .םיניכה ונתוא תולכוא ךכ ידכ דע ,םדרהל םילוכי ונא ןיא

 .תועמדה רוקמ לזא יכ ,הכוב ינניא רבכ

 תוירטפ הביבסה תורעיב תפסוא יתמח /ץיטשפל םיעיגמ...

 םינמרגה םיעיפומ םואתפ עתפל .שממ ןתפל םהמ םילשבמ ונאו

 שוטנל םיצלאנשכ ונבצמ תא ראתי ימ .ונתוא םישרגמ בושו

 ילבמ ,םיעיגי ,םיפדרנ .הזה םוקמה תאו לכואה תא םיבער

* 

 / ארבערס השמ

 םאוו ,ןכייט עכעלטע טימ ןטינשעגכרוד זיא טאטש יד

 רעד םורא ךיז טלקיוו רעכלעוו ,וועראנ ןעיורג ןיא ןיידא ןלאפ

 וועראנ ךייט רעד יוו יוזא .גנאלש עקידנזיופ א יוו טאטש

 רקא 2 יד ןשיווצ ץענערג עכעלריטאנ יד ןייז טלאזעג טאה

 ,ןליופ טימ ראי ןט־39 ןיא טלייטעצ ךיז ןבאה סאוו ,ןטנאפ

 רייא עשידיי עלא ןעמענוצנעמאחצ ןסאלשאב םיצאנ יד ןבאה

 ,קירב רעוואקשיוו רעד רעביא ייז ןביירטרעבירא ןוא רעניווו

 ןייר־ןדיי ןרעוו לאז טאטש יד ידכ ,וועראנ ןרעביא טגיל םאוו

 רטיס יד םאוו םעד ץארט .ןסיירפדזרזמ וצ ןסילשנא ריא ןוא

 יד ןבאה ןטעיוואס יד ןוא ןטיבעג טכאנרעביא ךיז טאה עיצא

 םעד זיב טאטשנא דנאלשטייד תבוטל טרעגנעלראפ ץענערג

 הריזג־שוריג יד םיצאנ יד ןבאה ךאד ,גוב ןזיב — וועראנ

 םעד טריפעגכרוד ןידה־רמוח ןצנאג ןטימ ראנ ,ןפורעגפא טשינ

 םעווראב ןוא טעקאנ ,טייק ןוא דניק ןבירטעגסיורא ,שוריג־ןדיי

 .טניה יד יוו

 ןעמוקעגנא טקנופ ןיב ךיא .תוכוס־ברע ןעשעג זיא סאד

 ןקעטש ןבילבעג ןוא ןימאלאוו ןופ רעדנאוו־לגאוו ןטשרע ןופ

 ןריזארפא ךיז ןזיוואב טשינ באה ךיא ,קדאמ־ריזח ןפיוא

 ונתוא תשקבמ ימא ...רצעיהל ילבמ המידק קר ,ןאל תעדל

 :איה תרמוא .ךרדב ךישמהל החוכב ןיא יכ ,השפנל הבזענש

 םכל קר ינאו ,רתוי בוט רחמל וכזת ,םיריעצ ןיידע םתא"

 ."לושכמל

 .לודג שופח ךרענ הפ .יקציבוזאמ בורטסואל ונברקתה ךכ

 תאש ןייצל שי .ותוא םילזוג ,ליעמ והשימל רתונ ןיידע םא

 בוט ונא םירבוע םיסורהו םינמרגה תואבצ ןיב הזה לובגה

 תואמ שמח םיצאנה הפ םירבוק דבלב םיימוי ירחא .יסחי ןפואב

 ינאש תומשה .קסוטלופמ תוחפל תוחפשמ רשע םהיניב ,םידוהי

 םולב םהרבא ,םהידלי ינשו ותשא םע ׳ץיבולפוק חנ :תרכוז

 ותשא םע קינלמ ןרהא ,(יאמב ישילש ׳חרמ) ויתונב יתש םע

 .םידלי השמחו

 .קוטסילאיבל ךרדה תא ונעקבה ולא בויא תורושב םע

 ¬וצמ יכ ,וננוסא לדוג תא רתוי דוע ינא השיגרמ קוטסילאיבב

 תוריד ,םיתב םישנאל שי הפ .דחוימ ןפואב הפ תטלוב ונתק

 ...םידגבו שוכר ,םהלשמ

 דדנ תשרפ הספ אל ךא ,ונתדלומ ריעמ שוריגה קרפ םת

 .וניתולבסו וניד

 ג

 קירב רעד רעביא

 עדוי :ףייה ערעטייוו ןופ תולוק עביוט טרעהרעד רימ ןבאה

 .םעדיוב ןפיוא ףיורא עלא רימ ןענעז !סואאר !סואאר !סואאר

 יוו ןעזרעד רימ ןבאה ךאד ןטרעכעלעג ןופ סעראפש יד ךרוד

 זייווסעקפורג געוו ןטימניא ןעייג ייסאש רעוועשראוו םעד ףיוא

 ערעדגא ןוא טנעה יד ףיוא רעדניק טימ ערעדנא ,ןשטנעמ

 לאמא םאוו .עציילפ רעד ףיוא לקעמילק םענעפראווראפ א טימ

 ךיז ןרעטנענרעד סאוו תולוק עשטייד רעכעלטייד רימ תעה

 -ראפ ךיז ךיא באה שפנ־תמגע ןופ ךעלניישראוו .זדנוא וצ

 א יוו ןענאטשעג זיא רעכלעוו ,ןעמיוק ןרעטניה טקעטש

 דרע רעד ףיוא טצעזעגקעווא ךיז ,םעדיוב ןפיוא הבצמ ענלגיצ

 .ןראוועג ןפאלשטנא עציילפ יד םיא ףיוא קידנראפשנא ןוא

 טימ ,םנבראש־םיתמ יד ןעוועג ןיוש ןענעז בוטש ןיא ןטנוא

 עדוי !סואאר עדוי ןסירעג ויז רעזדלעח עקירעזייה ערעייז

 ,רעטנורא טאהעג ויוש ןענעז ןדיי עטלמאזראפ עלא !םואאר

 *פאר .םולח ןטוג א טאהעג אקווד ןוא ןיילא ןבילבעג ןיב ךיא

 עדוי" :ןעיירשעג ןופ ףיוא פאכ א ןבעגעג ךיז ךיא באה םעט

 ."טופאק םיא רימ ןכאמ אד טזיא עדוי ןייא דאנ ןעוו !רעטנורא

 רעגייא ןיב ךיא .קידייל זיא םעדיוב ר עד ,םורא ךיז קוק ךיא
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 ,קילב רעטצעל ןיימ ךיז טנגעזעג סע

 ,קירב רעד ייב — טאטש סנדייז־רעטלע־רעטלע ןיימ טיי1

 טיור טרעוו קירב יד טולב ןיימ טימ !ןסאשעגכרודא ףיול־כ
 ...טיוט־ןדוי זיא טנייה ,ןייר־ןדוי טרעוו טנייה



 קסוטלופ שוריג

 ־אב טשינ ךימ ןבאה ןדיי עקירעביא יד סיוא טזייוו ,ןיילא

 ךיא באה ׳םעדיוב ןופ רעטנורא דאנ ןיב דיא יוו .טקרעמ

 ןיב ןוא םעקטאפאל יד רעביא ץלאה א טימ ןעמוקאב ךיילג

 זדנוא טאה ןעמ .ןדיי עפורג רעד ןיא ןראויעג טפוטשעגניירא

 םוצ גנוטכיר רעד ןיא ייסאש רעוועשראוו ןפיוא טריפעגקעווא

 ,רענעמ טמארטשעג ןבאה ךעלסעג ןוא ןסאג עלא ןופ .קראמ

 ןוא ךעלקעפ עקידכעבענ — ךעלצנער טימ רעדניק ןוא ןעיורפ

 ־עג ןענעז רימ .ןקאב ערעייז רעביא ןסאגעג ךיז ןבאה ןרערט

 עטזאלעגפארא טימ ,עטמעשראפ סקיב רעד רעטנוא ןעגנאג

 וצ טמעשעג ךיז ןבאה רימ .היוול רענעגייא ןא ףיוא יוו פעק

 עכלעוו ,ןגיוא יד ןיא רעמינפ עכעלטסירק עכעליירפ יד ןקוק

 ־עגוצ דאנ זדנוא ןוא דיירפ ראפ טנעה יד ןבירעג ךיז ןבאה

 עכעלטסירק יד .תוללק ןוא דעטרעוו־לדיז ענעדישראפ ןפראוו

 ׳ךארב רעזדנוא ףיוא ןעיירפ טגעמעג ךיז טאה גנורעקלעפאב

 עשידיי יד ןיא ןייגוצמורא טייהנגעלעג א ןעמוקאב ןבאה ייז

 ־עג זיא טאוו ,סטוג ןוא באה שידיי ןענלזג ,ןעוועבאר ןבוטש

 ןרערט ןוא טולב טימ ׳רעטאמ ןוא ימ טימ ןראוועג טלמאז

 םוצ זייוונפורג טדיפעג זדנוא ןעמ טאה יוזא .ןראי רעטרעדנוה

 זייוולצנייא טזאלעגניירא ןעמ טאה לריט לאמש א ךרוד .םאלש

 טיילגאב טאה ןטייווצ ןדעי טעמכ .רעווקס ןסיורג םעד ןיא

 ןופ .ךוש ןטקעוושטאב א רעדא ,עבלאק־ןסקיב א ןופ פאלק א

 ךיז וצ ןעמוקעג זיא ןעמ רעדייא — פעלק עטפאכעגניירא יד

 ןבילבעג זיא׳מ ,עטסטנעאנ יד ןריולראפ לייוורעד ןעמ טאה י-

 טפאשגנע ןיא טקאפעג עלא ךיז ןבאה רימ .רעמאזנייא דאנ

 זיא םע ןכלעוו ףיוא ,גראב םעד םורא ןספעש עטפדורעג יוו

 ץפ .טאיוואפ רעד ׳ןינב רעקידכעלייק־בלאה רעד ןענאטשעג

 ןסייוו םעד םורא ןוא ץיירקנקאה ןטימ ןאפ עקידאמט יד ןביוא

 ףיוא םעפול עקידנעארד טימ ןטאימעלופ טלעטשעגסיוא רעיומ

 .זדנוא

 אד זדנוא טעוו׳מ זא ,טגייצרעביא ןעוועג ןענעז רימ

 טעוו׳ס זא ,רבק־ןסאמ א ןיא ןבארגאב ןוא ןסישסיוא ןעמעלא

 טפאכעגמורא טאך ליורג א .ןביילב טשינ רכז ןייק זדנוא ןופ

 ןוא ןעיורפ ערעייז טימ דיז ןענעגעזעג רענעמ יוו קידנעעזוצ

 רעצנאג רעד •רעדניק ערעייז טימ ךיז ןשוקעצ ןעיורפ יד

 םינתח .ןייוועג ןוא רעמאיעג טימ האוועג לופ זיא ןטראג

 :ןעיירשעג עשירעדגיק .תולכ ערעייז וצ טעילוטעג דיז ןבאה

 ענעסקאוורעד .טפול יד טכליהראפ ןבאה !עמאמ !עטאט

 ,טרענייטשראפ ןראוועג ןענעז ךס א .טגאלקאב ןיילא ךיז ןבאה

 ...ןגיוא ענרעזעלג יד ןיא עיטאפא ןוא קערש טימ ,טרעווילגראפ

 טריפעגוצ זדנוא ןעמ טאה קערש־טיוט העש עכעלטע דאנ

 טראד .ןטראג ןטימניא ןענאטשעג זיא םאוו ,לזייה ןיילק א וצ

 .םרעמע ןוא ךעלטסעק ,רעסעפ טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש ןענעז

 םאוו ,טלעג ׳דל$ג ןעמונעגוצ ,טרידיווער םענייא ןדעי טאה׳מ

 ךאנ .בוטש ןופ ןעוועטארוצסיורא ןזיוואב דאנ טאה׳ס דעוו

 טייווצ א ךרוד ןבירטעגסיורא עטרידיווער יד ןעמ טאה םעד

 ןייק טאה׳ס .קירב רענרעצליה רעד ןופ טייוו טשינ ,לריט

 ןשטייד ןופ רעלאפש א לייוו ,ןפיולטנא טנאקעג טשינ רענייא

 ־ןסקיב ןוא םנקעטש טימ ןבירטעג ייז טאה ׳ןטייז עדייב ןופ

 ןייק ןגעוו יד ףיוא ,וועראנ םוצ גנוטכיר רעד ןיא םעבלאק

 רעד דאנ געוו רעד ןוא קירב עצנאג יד .עטירבא ןוא וואקשיוו

 ןבאה עכלעוו ,ענעבירטעגסיורא יד טימ ןעוועג לופ זיא קירב

 א דאנ דיז ןבאה ןשטייד יד .טאראב םטאג ףיוא טזאלעג ךיז

 ןוא ,ייז קידנסישכאנ ,ןדיי עטלפייווצראפ יד טימ ןאטעג ליפש

 .ןרעיוא יד ןבענ טעמכ טעמושזעגכרודא ןבאה ןליוק־ןסקיב יד

 יז זיא ,קירב יד ןייגוצכרודא ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעוו

 םעניימ טימ ןטלאהעג דימ באה׳כ .קידייל טעמכ ןעוועג ןיוש

 .ןראוועג ןריולראפ רימ זיא עילימאפ עצנאג יד — רעגאווש א

 .פעלק ןדיימסיוא טלאוועג ךיא באה קירב רעד רעביא קידנעייג

 ימוג א טימ שטייד א ןענאטשעג רעטעמ 10 עדעי זיא טראד

 א יוו ןעמירקסיוא דיז ןלאפעגנייא רימ זיא .ןקעטש א רעדא

 יירדעצ" :רעגאווש םוצ טדערעגניירא קידנפיול ןוא לפירק

 ןפאלעג ״!ףיול ,דעווש םעטע !עקילאק א ראפ דיז דאמ !דיז

 רעד ןיא ןוא שטייד םוצ גנוטכיר רעד ןיא זיב רימ ןענעז

 .טייז א ןיא טזאלעג םעטפאר ךיז ךיא באה עדנוקעס רעטצעל

 םולשב ךיז ןגארקרעד ןוא ,פעלק ןטימעגסיוא רימ ןבאה יוזא

 .קירב רעד ןופ טייז רעטייווצ רעד ףדא

 ־דנייפ ןשיווצ ,ןגעוומוא ןוא ןגעוו ףיוא טניה יוו עטפדורעג

 עטדנעשעצ ןוא עטעוועבארעצ ןוא רעפרעד עשיליופ עכעל

 וצ ןעגנאגרעד רימ ןענעז םיבושיי ןוא ךעלטעטש עשידיי

 .ץענערג רעשישטייד רעשיטעיוואס רעד

* * 

¥ 

 קראפסאלש םוצ / ינטיקנעלב .ש

 ןבאה םאוו ,רעדניק .ןעמענטימ םעפע בוטש ןיא ןייגניירא ,סיורא רעביטש יד תפ ראנ טשינ ןבירטעג ןדיי יד טאה׳מ

 ייר רעד ןיא טייטש טאוו יורפ א ׳םאג רעד ףיוא טליפשעג ריז ־עג טנעמאמ םעד ןיא דיז טאה ץעמע ווו ׳טרא ןדעי ןופ ראנ

 .ןראוועג ןבירטעג ןוא טפאכעג ןענעז עלא — ,טיורב דאנ טזאלעג טשינ ןיוש ןעמ טאה ראדיראק םענעגייא ןופ .ןענופ
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 קסוטלוי שוריג

 ,ןעמענוצטימ טביולרעד אי ןבאה טייל*.ס.ס "עטוג" ׳ערעדנא

 ןבאה ךעלטעג עקימורא יד ןופ .ןגארט טנאקעג טאה׳מ טאוו

 ־גייא ןוא זייווטעילימאפ ,ןדיי םעפורג ענעבירטעג ןגיוצעג ךיז

 *ביוו ןיא ערעדנא ,ךעלקעפ ןוא קעפ טימ ענעגנאהאב ,ענלצ

 דיוא טאה׳מ .עטעקאנ טעמכ ערעדנא ןוא ןעלטנאמ עקידרעט

 ־ולק טימ עטגיילאב ,ךעלעגעוו עטנאפשעג דרעפ ןיא ןעזעג

 ךאנ יוו ,ייז ךאנ ןייג םינכש עפורג א ןוא ,ךעלקעפ ןוא םעקימ

 ,הנחמ רעסיורג ןייא ןיא טקינייאראפ ךיז טאה ץלא ...היוול א

 ןוא .ןראוועג ןעגנולשעגנייא ןענעז רימ דיוא רעכלעוו ןיא

 .קראפסאלש ןיא ןעמוקעגנא ךעלדנע ןענעז רימ

 האי עטצעל יד ראפ זיא רעכלעוו ,קראפסאלש רעד

 טצנאלפראפ ןענעז ןעיילא ענייז טאוו ,טכירעגפיוא ןראוועג

 ןבאה טאוו ,ךעלמייבזעב ןוא םעטטוק־ןעמולב טימ ןראוועג

 ןוא עקידנציז קנעב יד ףיוא יד תוחיר ערעייז טימ טרוכשראפ

 ץאלפהפא ןא ןעוועג ןוא ,ךעלראפ עגנוי עקידנריצאפשמורא

 טלדנאווראפ טציא זיא — גנורעקלעפאב רעצנאג רעד ראפ

 טימ ענעגאלשעג ןופ ןעיירשעג .אכבה־קמע ןא ןיא האוועג

 ןופ ןפור טימ םיוא ךיז ןשימ ןטורציפש ןוא סעקייהאנ־עמוג

 ,רעדניק ןופ ןפור טימ ,רעדניק ערעייז ןכוז טאוו ,ןרעטלע

 ןוא ןעיורפ ערעייז ןכוז רענעמ ;ןרעטלע ערעייז ןכוז טאוו

 ־טימ־החפשמ םורא ךיז ןכוז טע :רענעמ ערעייז ןכוז ןעיורפ

 םעד ייב ;ןטורציפש טימ ענעגאלשעצ ןופ תוללי .רעדילג

 רעד ןופ ןטייווצ א ייב ,קאב רענעטלאפשעצ א ןופ טולב טניר

 םרעטכעלעג עדליוו יד טימ ךיז ןשימראפ תוללי יד ןוא .עציילפ

 ןעייטש עדייבעג־סאלש רעד ןופ גראב ןפיוא .טייל־.ס.ם יד ןופ

 ףיוא יוו ,עטצופעגטיוא ,ןעיורפ ערעייז טימ ןשטיידסקלאפ יד

 יד ךרוד זדנוא ףיוא פארא ןקוק ןוא ,גנולעטשראפ־אלאג א

 .ןעלקאניב

 ףיוא ןא ןזייוו .סענעצס עקיליורג טאוו ןכוז ןגיוא ערעייז

 עשינאלווייט טימ םיוא ןכערב ןוא ןטייווצ םעד רענייא ייז

 םיאדמשא .ןרימליפ ןעמונעג םענעצס יד טאה׳מ .םרעטכעלעג

 ןטאראפא־םליפ ןוא־אטאפ טימ ןפאלעגמורא ןענעז ןתיליל ןוא

 ,םענעצט "ערעטנאטערעטניא" טאוו קידנכוז ,םלוע םעד ןשיווצ

 עטקידנעראפ ,םעקייהאנ־רעדעל ןוא־ימוג טימ טייל־.ס.ם ןוא

 רערימליפ יד ייט טגראזאב ןיוש ןבאה ,ךעלכעלייקיילב טימ

 ־רעדיוש לאמ עלא טימ רעיושוצ עשישטיידטקלאפ יד ייס ןוא

 טיילגאב ןבאה ייז עכלעוו ,םענעצט ערעקיליורג ןוא ערעכעל

 .ןעיירעשטאפ־אווארב טימ

 טאה׳מ ןעוו ,טקראטשראפ תוללי יד דיז ןבאה טא ןוא

 :טרעהרעד

 !רעדנוזאב רענעמ —

 ןעמ זא ,ןראוועג ראלק ןעמעלא זדנוא זיא דלאב רעבא

 ןיא טריפעגניירא םלוע םעד טאה׳מ .ןרידיווער זדנוא טייג

 ־אב ,קראפ ןופ לגעטשטפיוה םעד ייב לזיי,ד ןטרעיומעג םעד

 טשינ טאה׳מ יצ ,ןעוועג קדוב ןוא טעקאנ ןאטטיוא ךיז ןליופ

 ־ראפ ךיז טאה ךאז יד .ןגעמראפ לטיב א ץעגרע טקעטשראפ

 ־.ם.ם ןא טאה טלאמעד .גאטימכאנ ןטעפש ןיא זיב ןגיוצ

 ־רעפש רעד זיב" :גנונעדראראפ עיינ א טכארבעג רידנאמאק

 טלעטשעגטיוא ןענעז׳ט .ךרעוו טקידיילרע סעלא ףראד עדנוטש

 ןדעי ןופ בייהנא םייב ;טייל־.ם.ם ןעייר ייווצ ןופ ןרעלאפש

 .ןשיוק עכעלטע — רעלאפש

 .ןטגעמוקאד ןוא גנוריצ ,טלעג ןבעגפא .ךרוד ןעייג עלא —

 ־רעד טעוו רענעי ,ןעניפעג םעפע רעטעפש טעוו׳מ ןעמעוו ייב

 !ןרעוו וסאש

 ־ליז ןוא ענעדלאג ןוא גנוריצ ,גראוורעבליז ,גראוודלאג

 ׳שיוק רעדנוזאב א ןיא האויעג ןפראוועג זיא תועבטמ ענרעב

 ,רעדנוזאב ןטאנקנאב ,רעדנוזאב תועבטמ ענרעפוק ןוא ענלקינ

 — ,שיוקצומש ןיא ןיידא ןוא ןראוועג ןטירעצ ןענעז ןטנעמוקאד

 ־כעדראפ ןעזעגטיוא ייז טאה ץעמע ןעוו .ןייז חמ גנונעדרא

 .טרידיווער ןוא טייז א ןיא ןעמונעגקעווא םיא ןעמ טאה ,קיט

 ךאוו עלעיצעפט א זדנוא טאה ׳ךרודא םולשב ןענעז רימ ןעוו

 ןופ ץימש ןוא ןלאנק טימ טיילגאב ןוא ןייג וצ ןיהווו ןזיוועג

 ךיז ןבאה רימ ןעוו .פעק יד רעביא יירעטיש ןוא םעקייהאנ

 :עדנעמאק א ןראוועג ןבעגעג זיא ,קירב רעד וצ טרעטנענרעד

 *עגכאנ קידנפיולכאנ ייז ןבאה ייברעד !ןפיול לענש —

 ,טייל עטלא עכאווש יד ןשטייב יד טימ ןגאלשעג ןוא ןטאש

 .אפמעטפיול םעד ןטלאהכאנ טנאקעג טשינ ןבאה עכלעוו

 ןקאילאפ יד טאוו) קירב עבלאה ענעטירעגפיוא עטייווצ יד

 (טאטש רעד ייב טכאלש רעד ןיא טרעטשעצ טאהעג ןבאה

 דרא .גערב םוצ זיב עופיש א טימ האוועג טכירראפ ןיוש זיא

 ־נפיול־ךאווש יד ןבאה ייז ןוא טייל־.ם.ם ןענאטשעג ןענעז אד

 קידנעטש אד ןענעז טאוו ,ןפמוז יד ןיא ןפראוועגפארא עקיד

 .רעטייוו קעווא רימ ןענעז ןענאד ןופ ןוא .ןענאטשעג

 טשינ ץלא סאד ןבאה רימ ןכאז עקיליורג א ראפ טאוו

 ־רעדניק א ףיוא טריפ החפשמ א :געוו ןקיזאד ןפיוא ןעזעגנא

 היפ טייל ערעטלע עכעלטע :ןקגארק ןטריזילאראפ א עלעגעוו

 ןוא טרעדנוה ראי א ןופ ןטאט ןטלא ןא טנעה יד רעטנוא

 רעיופ א ייב ןזאלוצרעביא םיא ןעגנוווצעג ףוס־לכ־ףוט ןענעז

 דחאיצי זיב םיא ןטלאהטיוא ןראפ קידנלאצאב ,לאטש ןיא

 ...המשנ

 ףראד ןיא ןעמוקעגנא רימ ןענעז טנווא ןיא טעפש טשרע

 עילימאפ ןיימ טימ דיא .קסוטלופ ןופ מ״לק ןביז ,עשזדאטראב

 א ןיא לקניוו א ןעמונראפ שינרעטצניפ רעד ןיא ןבאה

 .עלאדאטס
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 קסוטלופ שוריג

 קסוטלופ ןיא תונברק עטשרע יד ןופ / ינטיקנעלב .ש

 ןפורעג םיא טאה ןעמ יוו רעדא ,ןייטשתאב קחצי

 םרעילאטס עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,רעפאק קחצי

 א טימ לזייה ןגייא ןא טגאמראפ .לבעמ עסייוו ןוא יוב ןופ

 םטעברא ןא תיבה־לעב א דיי א ןעוועג .ףיוה ןפיוא טאטשראוו

 .טכאנ רעד ןיא טעפש זיב גאט ראפ ןופ טעוועראהעג .שטנעמ

 ןיא רבק רעדורב רעטשרע רעד ןעוועג זיא ףיוה ןייז

 ןיא תונברק עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג זיא רע ןוא קסוטלופ

 טאה "עדנאמאק רעדנאז" ןופ ןטאדלאס עפורג א .טאטש

 ־רעד ןוא רענעמ עלא בוטש סנייטשנראב ןופ ןעמונעגסיתא

 •טרא ןפיוא ייז ןסאש

 טושפ םיא טאה ןעמ יוו רעדא ,ןייטשרעביב לדנעונ

 ענעסקאוורעד יירד ןופ רעטאפ א ,שזאלאמ לדנעמ ןפורעג

 רעטנעצ ןיא טניווועג טאה ,(רעטכאט א ןוא ןיז ייווצ) רעדניק

 םלא ןעוועג טנאקאב זיא רע .סאג־יאמ־רעטירד רעד ןופ

 .ןאמ רעטנעגעלעטניא רעליטש רעקיור א ןוא ןאמכאפ רעטוג

 ־אטיוא ןא ןענאטשעג זיא רעטצנעפ ןייז ןגעקטנא

 ־ישטייד א טאה רופכ־םוי דאנ גאט א .ןיזנעב טימ ענרעטסיצ

 טעראגיס א ןדנוצעגנא ,קיטכיזראפמוא םתסה ןמ ,ןאמכאוו רעש

 שזאלאמ לדנעמ .ןענערב וצ ןביוהעגנא טאה ןישאמ יד ןוא

 רעייפ אראפ טאוו ןעז טלאוועג ,רעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא

 זא ׳ןעוועג גונעג זיא םאד .זיוה ןייז ןבעל ןכארבעגסיוא זיא

 ןשטייד עפורג א .הפירש רעד ןיא ןקידלושאב םיא לאז ןעמ

 .ןסאשרעד טרא ןפיוא םיא ןוא םיא וצ ףיורא ןענעז

 ןעמאנ־באגוצ ןשירעטסוש ןייז טימ ,ןאמיינ לווייפ

 ,ןדאל יד ןכאמראפ םיתא טנווא־תבש זיא רע .םאפאה לווייפ

 רעד ץפ ץעזעג ןגעוו קידנסיוו טשינ רעדא קידנסעגראפ

 .טרא ןפיוא ןסאשרעד םיא טאה ןעמ ."עדנוטשרעפש

 זיא ,"ןויצ ילעופ" יד ןופ רבח א ,קילעזךועמש ןוז ןייז

 טאה רע .רעטאפ ןטימ ןעשעג זיא׳ס םאוו ,ןעז ןפאלעגסיורא

 ןעוועג טשינ זיא דנווו יד רעבא ,עציילפ ןיא ליוק א ןעמוקאב

 טאה רעטקאד רעשתעטילימ רעשטייד א .עכעלברעטש ןייק

 — דנווו יד טלייהעג טייצ א ןופ ךשמ ןיא ןוא טרתעפא םיא

 רעראטיגאמוה רעשטייד רעד ןופ טייקכעלטקניפ רעד טימ

 ןעמאזוצ ,רעטעפש ידכ ,ןבעל ןבילבעג זיא רע ...גנולדנאהאב

 ,דניק רעייז ןוא אקסמילאזתעי עגייפ עט׳ח יורפ ןייז טימ

 .תוטיחש ןסאמ עשישטייד יד ןיא ןעמוקוצמוא

 ־שארפ ןופ טמאטשעג טאה ,רעטסוש א ,ןאטרוג ןתנ

 .קסוטלופ ןיא טניווועג גירק־טלעוו ןטשרע םענופ ןוא ץינ

 ןוא טעבראעגפיורא ןייש ךיז רע טאה טייצ רעד טימ

 ־.ווש ףיוא טאטשראוו ןטימ ןעמאזוצ ט&עשעג־דיש א טנפעעג

 א ןעוועג קידנעטש .(זיוה ןיא ןענארפאש ייב) םאג אקסנאי

 ןאטוצפא טאהעג ביל טאה רע .רעלציוו א ןוא רעכעליירפ

 קאוושט א ןזאלוצרעביא ליפשייב םוצ יוו ,םירעיופ יד ךעלציפש

 ךוש ןיא זא ,טגאלקאב ךיז טאה רעיופ א ןנחו .לוויטש ץא

 ,ןייז טשינ ןאק׳ס זא טרעפטנעעג רע טאה ,לגאנ א טקעטש

 לאז רע ,טנעילק םעד טהצעעג ןוא קאוושט ןייק טשינ זיא׳ס

 .םופ ןטימ פאלק ןטוג א ןבעג

 — טולב טניר׳ס ,ןכאטשעצ ךיז באה׳כ !אגאב אלא —

 .רעיופ רעד ןגירשעג טאה

 — ןשטילג טשינ ךיז טעוו םופ רעד ,יוזא רעסעב זיא׳ס —

 .ןאמרוג ןתנ טסיירטעג םיא טאה

 ןעמונעגפיוא קיטומטוג ןגעווטסעדנופ ןבאה םירעיופ יד

 .ךעלקיטש ענייז

 ןרעקקירוצ םייב ,וועראנ רעד ייב ןראוועג ןסאשרעד

 יד ןיא ןענופעג ךיז טאה רע ווו ,ראטאז ןופ קסוטלופ ןייק ךיז

 יורפ א טזאלעגרעביא ןוא ךורבסיוא סגירק ץפ געט עטשרע

 .רעדניק ייווצ ןוא

 זיא׳ס ווו ,זיוה םעד ןופ תיבה לעב ,רענעפ דוד ןרהא

 .ראילאטס א — לביטש רערענ םאד ןעוועג

 טייקמערא ןוא טיונ ןייז טאה רעגערטרעסאוו לרעב

 יד ףיוא ענעגנאהעגנא ,רעסאוו םרעמע יד טימ ןגארטעגטימ

 .ןעלסקא עלאמש ענייז ןגיובעגנייא ןבאה עכלעוו ,םעדיפ

 ,לדרעב ןכעלבלעג ןייז ןיא לכיימש ןטאוועמת א טימ קידנעטש

 לאמנייק ,רעליטש א .ןפוא ןדליוו א ףיוא ןסקאוועג זיא סאוו

 ,םעסדנוק יד ךיז ןופ ןבירטעג טשינ ,טרעזייבעג טשינ ךיז

 :ןעיירשכאנ םיא ןגעלפ עכלעוו

 ...ז רעייא ןגייל ץעק !לרעב —

 זיא ,הלאש אזא ןגערפ םיא ןגעלפ םיצל יד ןא ןעוו ןופ)

 עגארפ־טאפש עקיזאד יד זא ,טקאפ א .טסווואב טשינ רימ

 .(ןעמאנוצ ןייז ןיא ןראוועג טלדנאווראפ זיא

 ,תונברק עשידיי עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 ־ניירא םאוו ראנ יד ןופ טנעה יד ןופ ןלאפעג ןענעז עכלעוו

 ןסאשרעד זיא רע .םעדנאב־״רעדנאז" טאטש ןיא ענעמוקעג

 יד רעסאוו טימ ןגראזאב ןופ טעברא ןייז ןופ ןטימניא ןראוועג

 רעסאוו רעמע יד טימ ןעגנאגעג זיא רע .גנורעקלעפאב עשידיי

 ןשטייד עפורג א םיתא זיא םע ןכלעוו ןופ ,זיוה א ייבראפ

 ןוא ןעזרעד םיא ןבאה ייז ."אדנאמאק רעדנאז" רעד ןופ

 :ןגירשעגסיוא

 1 עדוי —

 .אי ףיוא פאק ןטימ ןאטעג לקאש א טאה רע
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 ק ם ו ס ל ר פ שוריג

 !םרעמע יד קעווא לעטש —

 .םעדיפ יד ןעמונעגפארא םאזכראהעג טאה רע

 ןייטשנראב קחצי וצ ןעגנאגעגטימ זיא רע ןוא !!ן םוק —

 ,טנאוו רעד ייב טלעטשעגקעווא םיא טאה ןעמ .ףיוה ןפיוא

 ןישאמ טימ ןסאשעגטיוא ןוא ,ןדיי 12 ךאנ טימ ןעמאזוצ

 .רעוועג

 ־וצ ןשירעטסוש ןייז טימ רעדא — ןייטשנראב השמ

 טנאקאב טוג ןעוועג קסוטלופ ןיא זיא — "עבאשז השמ״ ןעמאנ

 יד .רעקיטילאפ שרדמה־תיב "עטסערג" יד ןופ רענייא םלא

 ־סיוא ןוא ןפירגאב רע טאה קיטילאפ־טלעוו ןוא דנאל עצנאג

 ־בארפ־טלעוו רעשידיי רעד ןופ טדערעגפא ןיוש ,טשטייטעג

 יד יוזא יוו ,עינאלד רעד ףיוא ןזיוועגנא טאה רע .קיטאמעל

 םיא טאה טנאה יד ןוא ,דיז ןעלקיווטנא ןשינעעשעג־טלעוו

* 

 ¬ו!•

 ןוא םענעריט עלא .דעבמעטפעס רעטשרע ,1939 זיא םע

 .ןעמוקנא דלאב ףראד םאוו ,עכעלקערש םאד ןא ןגאז ןקאלג

 לטעטש עצנאג םאד ןיוש זיא רעבמעטפעס ןט־2 םעד ,תבש

 ןצענערג־ברעמ יד ןופ ענעפאלטגא ,ןשטנעמ ןופ טציילפראפ

 יד טרעוו גנורעקלעפאב רעקסוטלופ רעד ןשיווצ .דגאל ץפ

 ־אלפאפ רעד ךרוד דיז טגארט םארטש רעד .רעסערג דאנ הלהב

 .חרזמ וצ רעטייוו קירב רעוו

 עיטסעב עשיצאנ יד טשרעהאב רעבמעטפעס ןט*7 םעד
 ...קסוטלופ

 טאה ,ןדיי עטשרע יד טעדראמרעד ןבאה ייז יוו םעד דאנ

 יד ןיא ןיידא ןוא ןריזילאמראנ ךיז טעוו םע זא ,טניימעג ןעמ

 .ןבעל־המחלמ ןרעקינייוו־ליפ א ןופ ןעמאר

 !ןיינ רעבא

 ןורכז ןיא קיטסניד ןטקיבייאראפ םעד ןיא ,תוכוס ברע

 רעטילימ־.ם.ם ןופ תונחמ ןציילפראפ ,ןדיי רעקסוטלופ יד ןופ

 .ןופרעד טיידאב םעד טשינ דאב סייוו רענייק .טאטש עצנאג יד

 ־געמ ענייז טיול רעדעי ,ןייז בוט־םוי לבקמ דיז ןטיירג ןדיי

 .ןטייקכעל

 *ארשרעד־טיוט ןשטנעמ ןבאה גאט ןבלאה א ךאנ רעבא

 ןיא ןדיי ןעמ טביירט טראד ןוא אד ןופ זא ,טלייצרעד ענעק

 ץא .קירב רעוואלפאפ ר עד ייב םאוו ,םאלש םוצ גנוטכיר ר עד

 ־עגסיוא עכעלרע ענייז ףיוא .עפאמ־טלעוו א םלא ,טנידעג

 רעד טימ ןעמאזוצ רע טאה טנעה עשירעטסוש עטעוועראה

 ןעמ ןעוו .גאטייוו ןוא ץרעמש ןשידיי םעד טלאמעג "עפאמ"

 היפנא ףראד ןעמ יוזא יוו ןזיוועג רע טלאוו ןזאלוצ םיא לאז

 ...ףאשאב־םטאג טימ

 םונהיג ןיא וואקשיוו ןייק קטוטלופ ןופ ןפאלטנא זיא רע

 ןפוא ןלאטורב א ףיוא ןראוועג טעדראמרעד טראד ןוא ןיירא

 .ןדיי רעוואקשיוו ערעדנא טימ

 ־סוטלופ ךאנ ןעוועג ןענעז תונברק עטשרע ד״א יד ץוח

 עכלעוו ,ןשטייד יד ךרוד עטכארבעגמוא־תליחת יד ןופ רעק

 רעיונעג ןיא לגנאמ ןבילוצ טנכערעגסיוא טשינ אד ןרעוו

 .עיצאמראפניא

* 

 ..."ריצאפש,, רעטצעל

 ־בלאה ,.ם.ס יד ךרוד ןבירטעג םעפורג ןזיוואב דיז ןבאה ןיוש

 ןוא ,טאג רעד ףיוא עטפאכעג ־ ךיש־קעטש ןיא ענעאטעגנא

 רעוו ,ןקור ןפיוא לקעפ א טימ ןיוש רעוו ,םעפורג — רעטעפש

 ערעייז קידנפעלש לייט ןוא טנאה רעד ףיוא דניק לציפ א טימ

 רעטעשויעצ רעד ןופ ןבירטעג עלא .םעציילפ יד ףיוא עקנארק

 עלא ,עלא .םעפאל ערעייז ןיא סנקעטש־ימוג טימ עיטסעב

 !קירב רעוואלפאפ רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא

 ־עג קטוטלופ ץנאג זיא גאט ןבלעז ןיא דאנ ,טייצ־טנווא

 םעטא ןטצעל םעד טכיוהעגטיוא טאה קטוטלופ .ןייר־ןדוי ןראוו

 .דיי א ןופ

 קירב רעוואלפאפ טאה רעבמעטפעט ןט־26 םעד ,קיטסניד

 רעטנזיוט ןדפ ףיולעג ןקיטולב םעד ןקור ריא ףיוא טליפעג

 רעד דיוד לענש־ץילב ןפאלעג ןענעז עכלעוו ,תושפנ עשידיי

 ־ימוג יד ןופ ץימש עכעלרעדיוש יד ןדיימוצטיוא ידכ ,קירב

 ןענאטשעג ןענעז עכלעוו ,םיחצור עדליוו יד דיוד םנקעטש

 ,ענעבירטעג יד ןטימשעג קידתוירזכא ןוא קירב ןטייז עדייב ןופ

 ־ייווצ רעד ףיוא קידנעמוק ראנ .טזאלעג ראנ דיז טאה טע ווו

 רעייז וצ קילב ןטצעל א טקישעג ןדיי ןבאה קירב טייז רעט

 עשידיי ,עקידתורוד יד וצ ץא טאטש־סטרובעג רעקירעי־גנאל

 .קירב רעקיזאד רעד רעביא ןריצאפש

 ../׳ריצאפש" רעטצעל רעד טע זיא ןעוועג

 רעד / ןאמצלאה הקבר
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 קםוטלו8 שוריג

 ןבירטעג טאטש ןופ זדנוא טאה׳מ ןעוו / קענאשזאבא לאיחי

 ןענעז טייל־אפאטסעג עשירעדרעמ יד .1939 ׳תוכוס ברע

 טבעה אמט ערעייז ןיא ןוא טאטש ןיא םיתב־ילעב יד טנייה

 .קסוטלופ ץפ לרוג רעשידיי רעד טגיל

 עטסיוו א ,לטעטש עצנאג סאד זיא ןבראטשעגסיוא יוו

 ןופ ...תונכס ץפ גנורעיול א טימ ןסאג עלא ןיא טייקטסופ

 ןיא .דיי רענעקארשרעד־טיוט א ךרודא טפיול טייצ וצ טייצ

 ןאק רענייק רעבא ,םיורג דחפ רעד זיא רעביטש עשידיי עלא

 דלאב ףראד ץא ןאק סאוו ,םאד ןלעטשראפ טשינ יונעג ךיז

 'אב ןטסרעמ םוצ ןענעז עכלעוו ,ןסאג עקידייל יד ןיא .ןעשעג

 טימ ןעגנולייטפא־.ס.ם םעצולפ ךיז ןזייוואב — ןדיי ןופ טניווו

 ערעייז ןופ ןייגוצסיורא ןדיי עלא ןליופאב ןוא רעוועג־ןישאמ

 — טולב םאד ןרעווילגראפ םאוו ,ןעיירשעג עדליוו טימ .רעזייה

 רעד ןופ ןדיי עלא ווו ,קראפ ןשיטאטש םעד וצ זדנוא ייז ןריפ

 ןטנכייצעגנא־לרוג םעד ןיא :ןעלמאזראפ דיז ןפראד טאטש

 ןעייטש ,ךיוה רעד ןיא טאיוואפ םייב .תוינערופל ןכומה םוקמ

 ףיוא טליצעגנא זיא רעוועג־ןישאמ םאד ןוא טייל־.ס.ם יד

 זיא׳ס .ןטייווצ םוצ רענייא טעילוטעגוצ ןעייטש רימ .זדנוא

 ןאמ־םע־םע ןא יוו ךיא עז טא !בקעיל הרצ תע עסיורג א

 השמ ׳ר ,גנילרעפש ןמלז טגאלש טנאה רעד ןיא שטייב א טימ

 עכעלטסירק א רשאב ,ץז םרעכאמרעגייז םעד גנילרעפש

 םע טאה יז ןוא ןטכיראפ וצ לרעגייז א ןבעגעג םיא טאה יורפ

 גנאגסיורא םעד ןופ טייוו טשינ ...ןעמענוצפא ןזיוואב טשינ

 ןענופעג טראד ןוא עלעקזייה ןיילק א ךיז טניפעג קראפ ןופ

 ןריפ ןוא אפאטסעג רעד ןופ ןריציפא עשירעדרעמ יד ךיז

 .פעלק עכעלקערש טימ טיילגאב םעיזיווער עגנערטש ךרודא

 טרעטיצראפ ךיא ןיב ׳ייר ןיימ ןעמוקעגרעטנוא זיא׳ס ןעוו

 ־בלאה ןשטנעמ :ןעזעג ןבאה ןגיוא עניימ סאוו ,ןראוועג

 ־רעק ערעייז ןופ ןענירעג טאה טולב ,עטעגרהעצ ,עטעקאנ

 ןענעז ,ןסעזעג ןענעז ןשטייד יד ווו ׳ןשיט יד ייב .סרעפ

 טימ טליפעגנא ,סערדאיוו ןוא רעסעפ עסיורג ןענאטשעג

 רעדעי סאוו ןכאז עלופטרעוו ענעדישראפ ןוא דלאג ,טלעג

 רענייא רעדעי טאה ,עיזיווער רעד דאנ .ןבעגפא טזומעג טאה

 ,טייל־.ם.ם עטלעטשעגסיוא תורוש 2 ןשיווצ ןייגכרוד טפראדעג

 'ארומ קידנעמוקאב ,ןסקיב ןוא םנקעטש טימ ,ןטייז עדייב ןופ

 ־םיוא עקידנקידיילאב עדליוו טימ טיילגאב ,פעלק עקיד

 .ןעיירשעג

 טאה רע זיב ןטלאהעגנא טאה לקאטקעפס רעקיטולב רעד

 ...גנאגראפ־ץז םענופ טית ןטימ טשימעגסיוא ךיז

 .ןרעדנאוו םאד ,שוריג רעד ןביוהעגנא ךיז טאה םע ןוא

 ןענעז טראד ריוא .קירב יד ןייגוצרעביא ןעוועג זיא םונהיג א

 טכאמעג ךעליירפ ריז ןוא טלעטשעגסיוא ןעוועג טייל־.ם.ם יד

 ןפראוועג ןבאה ייז .ןדיי ענעקארשרעד־טיוט םוצ יד רעביא

 ,רעד ןיוש זיא םיתא טשינ .ןיידא רייט ןיא — קירב רעד ץפ

 אי זיא םע ןעמעוו ןוא ,ןעמיווש טנאקעג טשינ טאה רעכלעוו

 קירוצ רעוועג טימ ייז ןבאה ,ךיז ןעמוקאבוצסיורא ןעגנולעג

 ןבאה םענעצס עקידנסיירצראה .רייט םעניא ןסיוטשעגניירא

 רעבירא ןענעז סאוו ,ןדיי עטצעל יד •ייברעד טליפשעגפא ךיז

 ןוא ןליוק ןופ לגאה א טימ ןראוועג טיילגאב ןענעז ,קירב יד

 •טיוט ןלאפעג זיא רענייא טשינ

 .טכאנ יד טזאלעגפארא ךיז טאה פעק ערעזדנוא רעביא

 ־הנבל עקיטכיל עקידתוכוס־ברע ןא ןעוועג זיא םע שטאכ

 הליוו .רעטצניפ־קאטש ןעוועג יז זיא זדנוא ראפ רעבא ,טכאנ

 רימ ןענעז ,ןגארט וצ ךיז ןיהווו קידנסיוו טשינ ןוא ןקארשעצ

 זיא טראד ןופ .סעוואלפאפ :לפרעד עטשרע םאד ןפאלעגכרוד

 ןיא טקיטכענעגרעביא ןבאה רימ .עטירבא ןייק ןפאלעג לייט א

 *אגולד ןייק טזאלעג ךיז רימ ןבאה ןגראמ ףיוא .םעראספ

 רעד .ןדיי עפורג א ךאנ ץא םייח ןימק ןיימ ןוא ךיא ;עלדאש

 .רעפרעק םעד ןגארטוצ ןופ פא ךיז ןגאז םיפ יד .רעווש זיא געוו

 ־צרא.ד סאד ,קערש־טיוט יד :עיפשמ קראטש ןענעז םע

 ,טייל עטלא יד ,רעדניק ךעלציפ יד ןופ ןייוועג עקידנסייר

 ןענעז םאוו ,עטמיילעג ;געוו םעד ןכאמטימ טשינ ןענאק םאוו

 ןייק אטשינ זיא םע רעבא .ג״דא טעב וצ ןגעלעג גנאל האי

 ערעדנא ןופ ןדיי געוו ןפיוא ןא ןפערט רימ .ןטכארט וצ טייצ

 ןסיורג םענופ טשוחעצ ןוא ןקארשרעד ןענעז עלא .ךעלטעטש

 סעפע ןטעב רימ .רעפרעד עשיליופ ייבראפ טייג׳מ .קילגמיא

 יד ןפאכרעד וצ םעפע זדנוא טיג׳מ ןעוו ןטלעז רעבא ,ןסע

 ,ןפורסיוא־האנש טימ ךאנ ךיד טנגעגאב ןעמ ,אברדא .המשנ

 ןלעוו ןשטייד יד" ,"טייצ רעייא ןעמוקעג ןיוש זיא טא" :יוו

 .ג״דא "םעדישז יד ןופ ןקיניירפא ןליופ רעזדנוא ןיוש

 ןבאה געוו ןפיוא .ןטייז עלא ןופ רימ ןליפ טפאשדנייפ יד

 טאה׳מ רעכלעוו ףיוא ,עקזייה רעשידיי א ןיא טפאלקעגנא רימ

 ,ןשאוועגפא לסיב א ריז רימ ןבאה טראד .ןזיוועגנא זדנוא

 א ןפאכ וצ לאפ ןטעבעגסיוא ןפיוא טגיילעג ךיז ןוא ןסעגעג

 בילוצ טנאקעג טשינ רימ ןבאה ןפאלשנייא .ףאלש לקיטש

 ןענופעג ךיז טאה עכלעוו ,אפאטסעג רעד ראפ קערש רעד

 .ןענאד ןופ טייוו טשינ

 סאד טאהעג רימ ןבאה עלדאשאגולד ןייק קידנעמוקנא

 ןסאג יד .גאט־דיראי א ןיא טייטש לטעטש סאד יוו ליפעג

 ןעמ ׳ךיז טיירפ ןעמ .ןדיי עלא טעמכ ,ןשטנעמ טימ לופ ןענעז

 יד ןופ םארטש רעד ...טריטוקסיד ןעמ ,טנייוו ןעמ ,ויז טשוק
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 קסוטלופ שוריג

 .העש וצ העש ןופ ךיז טרעטערגראפ ןדיי ענעמוקעגנא־שירפ

 ץלא דאנ זיא קערש יד רעבא ,רעיירפ לטיבא ךיז טליפ ןעמ
 ןייק ,טשינ ןדש טריטסיזקע טכאמ עשיליופ יד .םיורג גוגעג
 ןדעי ןעמ טראוורעד ןטעיוואס יד ןוא טשינ ןעמ טעז ןשטייד
 סאד ץא ."תיבה־לעב" א ןא לטעטש םאד זיא לייוורעד ...גאט

 .רעקראטש דאנ טקערש

 דיז ןוא לטעטש םאד ןזאלראפ וצ ןסאלשאב ןבאה רימ
 ןיא זא ,טסווועג באה ךיא .קצעיוואזאמ־ווארטסא ןייק ןזאל
 זא ,טסווורעד דיוא ריז ןוא רעגאווש א רעניימ טניווו ווארטסא
 טראד ךדא דיז ןפראד ץלישאנסארק ןופ ןרעטלע סדרפ ןיימ
 ־םארק ןופ ןבירטעגסיורא טאה׳מ םאוו ,ןדיי יד ןשיווצ ןעניפעג
 ןיא ןענופעג טייצ רענעי ןיא ךיז טאה יורפ ןיימ) ץלישאנ

 .(עשראוו
 גאט רעט־3 רעד ןעוועג זיא׳ס)) עווארטסא ןייק געוו רעד
 ןבאה געוו ןצנאג ןפיוא .דחפ טימ לופ ןעוועג זיא (דעומה־לוח

 .רעטילימ שישטייד טנגעגאב רימ

 ,ןעמוקעגנא ןיהא ןענעז רימ ןעוו ,ווארטסא לטעטש םאד

 ראפ דיי ץיק טשינ טעז ןעמ .ןבראטשעגסיוא יוו ןעוועג זיא
 וצ ןיוש טלאפ אד .עלדאשאגולד וצ ץאזנגעק ןיא ,ןגדא יד
 ־ראפ זיא׳ס ןעוו ׳העש יד ךיז טרעטנענרעד םע ןוא טכאנ יד
 ןגערפ וצ םיא ,דיי א ךוז ךיא .סאג ןיא דיז ןזידואב וצ ןטאב
 רעשישטייד א ראג זדנוא טנגעגאב — רעגאווש ןיימ ףיוא
 טעברא רעזדנוא .טעברא ףיוא זדנוא טמענ ןעמ ןוא לורטאפ
 ־עגעוו עסיורג יד ןופ ייה םאד.ךעמענוצפארא ,ןענאטשאב זיא
 םאד ןוא ץאלפ ןסיוועג א ףיוא ןענאטשעג ןענעז עכלעוו ,רענ
 ראפ סרעגעלעג ןטיירגוצ וצ ידכ ,ןלאפ יד ףיוא ןטיירפשסדא
 ןעמוקנא טפראדאב ןבאה םאוו ,טייל־.ס.ם עפורג רערעסערג א
 ןבאה ןטאלאס עשישטייד יד ןופ פעלק רעטנוא .עווארטסא ןייק
 ןיוש זיא טקידנעעג יז ןבאה רימ ןעוו .ןאטעג טעברא יד רימ
 רימ .ןייג ןסייהעג זדנוא טאה׳מ .טנווא ןיא רעגייזא 9 ןעוועג
 טאה טכאנראפ 6 ןופ לייוו ,דחפ םיורג ןיא ןעגנאגעג ןענעז
 ־רעד ךיז ןבאה רימ .םאג ןיא ןייג טראטעג טשינ ןיוש ןעמ
 רעד ןופ דיי רעד זיא קילעפוצ .בוטש רעשידיי א וצ ןגאלש
 ־רעד םיא באה׳כ .החפשמ רעזדנוא ןופ רענייא ןעוועג זיוה
 טגערפעג םיא ןוא ןדיי רעקסוטלופ יד ןופ לרוג וגעוו טלייצ
 ןופ טייוו טשינ טניווועג טאה רעכלעוו ,רעגאווש ןיימ ףיוא
 עצנאג יד ןפארטעג עקאט ךיא באה רעגאווש ןיימ ייב .םיא
 ןופ ןבירטעגטיורא טאה׳מ טאוו ,יורפ ןיימ ןופ החפשמ

 .ץלישאנסארק

 א רעייז ןעוועג זיא ןדיי רעווארטטא יד ןופ גנומיטש יד
 ןקידרעטייוו רעייז ראפ קערש ןוא גראז טימ לופ .עטנאפשעג
 ,טאג ןופ ןעמוקעג סאוו ראנ זיא טאוו ,רעגאווש ץימ .לרוג

 ,ןעגנודלעמ ןראוועג ןעגנאהעגסיורא זיא׳ס זא ,טלייצרעד

 ךיז ,עווארטטא ןיא ךיז ןעניפעג טאוו ,ןדיי עלא ןפוד עכלעוו
 .ץאלפ םעד ןוא םעד ףיוא ירפ רעגייזא 8 ןגראמ ןעלמאזפיוא

 טאוו טימ טסווועג ןיוש ןבאה ,ענעבירטעגסיורא יד ׳רימ
 ןזאלראפ וצ תונכה ןכאמ וצ ןביוהעגנא ןבאה רימ .טקעמש טע
 ־אב טנאקעג טשינ רימ ןבאה זיירפ םוש ןייק ראפ .טאטש יד
 יד טימ רעדניק עניילק יד ראפ — ןגאוו ןוא דרעפ ןייק ןעמוק
 ,ןגאוו א ןעמוקאב וצ ןעגנולעג זדנוא זיא םע .טייל עטלא
 טצעזעגפיוא ןעמ טאה ירפ ץנאג םנגראמוצ .דרעפ א ןא רעבא
 ןרעטלע יד ׳טייל עטלא יד טימ רעגאווש ןיימ ןופ רעדניק יד
 ןיילא קידנפעלש ,ץירא געוו ןיא טזאלעג ךיז ןוא יורפ ןיימ ןופ

 .ןגאוו םעד

 ןטור יד ןוא ןשטייד יד ןשיווצ ץענערג עשיראזיווארפ יד
 טאה טאוו ,ווארטסא לטעטש םענופ מ״לק 1 ןעוועג זיא
 ךרודא םולשב ןענעז רימ .עווארבמעז וצ געוו ןפיוא טריפעג
 ־לורטאפ עשיטור עטשרע יד ןפארטעגנא ןוא ךאוו עשטייד יד
 ןבאה רימ טאוו ,דיירפ יד ןייז וצ רעשמ טשינ זיא׳ס .רענלעז

 רעייז ןגיוצאב זדנוא וצ ךיז ןבאה ןסור יד .טבעלעגכרוד ןאד
 ךעלקיטש טימ רעדניק יד ןעוועג דבכמ ןבאה ייז .ךעלפעה
 קידנטכארטאב ,ןענאד ןופ ןייגפא ןטייהעג זדנוא ןוא רעקוצ
 רימ ןבאה קערש רעקינייוו טימ .הנכט־םוקמ א ראפ טרא םעד
 ןבאה געוו ןפיוא .ץירא געוו ןקידרעטייוו ןיא טזאלעג ךיז
 ־ברעדגאוו יד ןעמונעגפיוא רעיימראטיור טימ םאטיוא טטאל
 זיא טאוו ,עווארבמעז ןיא טריפעגניירא ייז ןוא ןדיי עקיד
 ןעמוקעגנא ןענעז רימ ןעוו .ןטור יד ןופ ןעמונראפ ןעוועג
 ןטלאוו ירימ:יוו ליפעג םאד טאהעג רימ ןבאה ,לטעטש ןיא
 .ןשטנעמ טימ ןסאג יד ןעוועג ןענעז לופ .ןדע־ןג א ןיא ןיידא

 טימ טשימעגטיוא ןעמאזוצ ןעוועג ןענעז ןדיי־טשינ טימ ןדיי
 .ךיז טיירפ ןעמ .ןטאג יד ןיא טצנאט ןעמ .רעיימראטיור יד

 ןדיי .סעקשאמראג ערעייז ףיוא ןליפש ןטאדלאט עשיסור יד
 םענופ טפאכעגסיורא ךיז ןבאה ייז טאוו ,דיירפ ראפ ןענייוו
 ־רעסיוא ןימ א ...ייז ןופ טייוו טשינ זיא טאוו ,םונהיג ןשיצאנ
 ןוא ,המשנ רעד ףיוא ןא טמוק גנורעטכיילרעד עכעלנייוועג
 טשינ דאנ זיא׳ט זא ?שטנעמ ןיא ןביולג א — םעד טימ
 יד ראפ ץאלפ אד דאנ זיא׳ט זא ץא "טלעוו־םיוא" ןצנאגניא
 ־עלשטנעמ ץא ןרעסעב ,ןרענעש א ןגעוו תומולח עיינ־טלא
 .םארטש ןקידעבעל ןטימ ןטירעגטימ ןרעוו רימ ...ןגראמ ןרעכ

 ־קעווא ווו ,ןדיי א ייב ץאלפ א ךיוא רימ ןעניפעג ךעלדנע
 ,אד החפשמ עקיצנייא יד טשינ ןענעז רימ .פאק םעד ןגיילוצ

 א ןופ רעמיטנגייא ןא היי ןקיזאד םעד ייב ךיז טניפעג טאוו
 ענעמוקעגנא יד ראפי׳ גראז ליפ םיורא טזייוו טאוו ןוא זיוה
 טשינ ראג ט דעוו דיי רעקיזאד רעד יוו קידריווקרעמ .םיטילפ
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 טאה טאוו ,עילאווכ־דיירפ רעניימעגלא רעד טימ ןסירעגטימ
 םינפ ןייז ףיוא .לטעטש םענופ ןטאג יד רעביא טגיוועצ ךיז
 טלאוו ןגראמ ןראפ גראז יד יוו ,טעמוא ןא ךיז טקרעמ
 רעד .הבר־הנעשוה ןופ טכאנ יד זיא׳ט ...טזאלעגפא טשינ םיא
 םיליהת טגאז ןוא ללפתמ זיא ,טכאנ עצנאג א ףיוא טציז דיי

 ...לקניוו א ןיא

 .ןסאג יד ףיוא טייקכעליירפ עבלעז יד — םנגראמ וצ ףיוא
 רעד ןוא .ףיוא טשינ ראג טרעה םיטילפ יד ןופ םארטשוצ רעד
 ןוא רעקראטש לאמ עלא טרעוו ןעלטימ־םנבעל ןיא לגנאמ
 טזאל טיורב לקיטש א ןעמוקאב ןופ עגארפ יד .רערעווש
 ןעמ ןאק םעד טימ רעבא ,טוג זיא ץלא .ןעור טשינ זדנוא
 וצ טסנרע ןביוהעגנא ןבאה רימ ...ןרעוו טאז טשינ דאר
 סיורג טימ .ןיידא געוו ןיא רעטייוו ןזאל ךיז ןגעוו ןטכארט
 ןגאוו ןוא דרעפ א ןעגניד וצ ןעגנולעג זדנוא זיא טייקירעווש
 ךיז ןבאה רימ .ןשטנעמ ערעטלע יד ראפ ןוא רעדניק יד ראפ

 .קאטסילאיב דאנ טזאלעג

 רעבלאה ךאנ ןעמוקעגנא רימ ןענעז קאטטילאיב ןיא
 ןוא ןטאג יד ןיא ןשטנעמ ליפ ןעזעג ןעמ טאה ךאד .טכאנ
 ןכוז וצ ןביוהעגנא ןבאה רימ .ןדיי ,ךיז טייטשראפ ,בור םאד
 זדנוא טאה דיי א .טכאנ יד ןקיטכענוצרעביא ווו ,ץאלפ א
 רימ .הרות־דומלת יד ןעוועג זיא׳ס ווו ,טרא ןא ףיוא טריפעג
 ,טכאנ יד טורעגסיוא ךיז ןוא רעמיצ א ןעמונראפ טראד ןבאה

 וצ .רעדילג ענעכארבעצ ערעזדנוא לטיב א קידנשירפפא
 עשידיי ךס א דאנ טימ טנגעגאב ךיז רימ ןבאה םנגראמ
 ןיא) ןרעמיצ ערעייז ןופ ןעמוקעגטיורא ןענעז טאוו ,םיטילפ
 .(ןרעמיצ ךס א ןעוועג ןענעז הרות־דומלת רעד ץפ זיוה רעד
 ,רעדניק עניילק טימ ןשטנעמ ליפ ןעוועג ןענעז רעמיצ ןדעי ןיא

 ־עגטיורא ענעדישראפ ןופ טזאלעג רעהא דיז ןבאה עכלעוו
 .ןליופ ןיא ךעלטעטש ענעבירט

 זדנוא טאה — ״? רעטייוו טאוו״ :גראז עפיט יד רעבא
 ־גאליפ ןוא עכעלטפאשלעזעג ענעדישראפ יד .טזאלעגפא טשינ
 ןאטעג ןבאה ייז — קאטטילאיב ןיא םעיצוטיטטניא עשיפארט
 ,םיטילפ עשידיי יד ראפ ךעלגעמ ןעוועג ראנ זיא׳ט טאוו ,ץלא

 ןוא עטייוו יד ןופ רעיש א ןא טמארטשעג ןבאה עכלעוו
 .תומוקמ עטנעאנ

 רעוו רעבא ,קאטטילאיב ןיא הרות־תחמש זיא׳ט-
 זיא ןעמ .אברדא !ז ןעיירפ וצ דיז חוכ םעד טאהעג טאה
 ,הרות־תחמש עקאט זיא׳ט .רעקירעיורט ןראוועג רעמ דאנ

 ."ןייר־ןדוי" זיא קטוטלופ .קטוטלופ ןיא ןיוש רעמ טשינ רעבא

 ןעייטש תורות־רפט עקילייה יד .לצראוו ןטימ ןטירעגסיוא
 ־ןוואד עלא ןיא ןוא םישרדמ־יתב ׳ןלוש יד ןיא טציא טראד
 אטשינ (!עטנערבראפ ןיוש רשפא) !עטמעשראפ — רעטרע

 ייז ןלאז טנעה עשידיי ,ןעיירפ ייז טימ דיז לאז טע רעוו
 ,ןדנעש ייז ןלעוו רעדרעמ עשישטייד ןופ טגעה אמט ...ןגארט

 ...!זדנוא וצ ייוו ןוא דא זא ...טאפש וצ ןבאמ

 ענעפאלעגנא־שירפ יד ןופ דיז רימ ןטיוורעד טונימ רעדעי
 ךרוד ןעגנאגאב ןרעוו טאוו ,ןתוירזכא עמאזיורג יד ןגעוו ןדיי
 ףיוא — ןדיי יד רעביא םיחצור עשיטטישאפ עשישטייד יד
 ־גאט ןרעוו ןדיי ןופ ןעגנוסישרעד־ןטאמ .ץענערג טייז רענעי
 ךיז רימ ןבאה טא .ןעגנוניישרעד עקידהעש־העש ,עכעלגעט
 ,עווארטטא לטעטש םאד ןזאלראפ רעזדנוא דאנ זא ,טסווורעד

 עשיצאנ יד ךרוד ןדיי ץפ גנוסישרעד־ןטאמ א ןעמוקעגראפ זיא
 ,ןדיי רעווארטטא לאצ רעטיורג רעד ןשיווצ ןוא סעיטסעב

 לאצ עטיורג א דיוא דיז טניפעג — ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו
 -— ...קטוטלופ ץפ ןדיי

 ןוא לגאוו ןקיטולב ןגנאל םעניא-ךאנרעד ןוא
 ןבאה עכלעוו ,םוקמוא ןוא רעייפ ןופ ןגעוו ףיוא רעדנאוו
 לטירד א ןתוירזכא עטטכעלרעדיוש יד טימ ןעגנולשעגנייא
 -...!קלאפ רעזדנוא ןופ

 טשיג תונמחר ןייד ןופ רימ ןבאה לאמטאד !םימחרה בא
 עיולב ענייד !טמעראברעד טשינ ךיז טטאה וד ןוא ןסאנעג
 *יורג עלא יד וצ טקוקעגוצ קלור ןוא ליטש ךיז ןבאה ןעלמיה

 יד .דרע רעד ףיוא ןראוועג ןאטעגפא ןענעז טאוו ,ןטייקמאז
 דרעפ ווו ,ןגעוו עקיטולב יד ףיוא טביל ריא ןטאשעג טאה ןוז
 עקידעבעל ...!ןענופעג טיוט ןייא ןעמאזוצ ןבאה ןשטנעמ טימ
 ימוא טיוטדדנושמ־התימ ןקיטייצירפ א טימ ןענעז ןשטנעמ
 ־עגטימ ןבאה ענעבראטשעג ןיוש גנאל יד וליפא .ןעמוקעג
 ערעייז ןעמ טאה ןטירעגסיוא !געוו־רעריטרעמ םעד טכאמ
 טרעטסאלפעגסיוא ייז טאפש טימ ןוא רעטרע יד ןופ תובצמ
 ןייק ןופ ןמיס ץיק ווו ,ןטאג ןוא רעזייה עשייוג יד רעביא

 רעטסערג רעד יוו ,הארו םימשמ טבה .ןעניפעג וצ טשינ זיא דיי
 ־"ונתרחב התא" ןייד רעביא אקוד ןסאגעגטיוא ךיז טאה ןראצ

 ...ןדיי ןענעז ייז לייוו ,ראפרעד ראנ ןוא ,ןדיי יד — קלאפ

 רימ ןעוו ,רעבירא ןיוש זיא םאד יוו גנאל ןראי דאנ ןוא
 עטסרעייט ערעזדנוא ןופ תומשנ־םישודק יד ריכזמ ןענעז
 יד טמוק ,העש רעקילייה רעקיזאד רעד ןיא ,עטסטנעאנ ןוא
 ־ארטש ןזאל וטטעוו ,טאג ,ןענאוו זיב :הבשחמ עקידרעיובקע

 ...רעקלעפ עקימורא יד ןופ האנש יד זדנוא וצ ןעמ

 ־פא ןצנאגניא זדנוא ןופ ןיוש ךיז וטטאה רשפא יצ
 !זטגאזעג

 ןוא רעצ ןקידנגאנ־קיבייא ןופ טנעמאמ םעד ןיא ןוא
 :םישודק יד העובש רעזדנוא רימ ןביג ,גאטייוו ןטליטשעגמוא

 ןבעל ייז ןלעוו קיבייא !ןסעגראפ וצ טשינ לאמנייק ,לאמנייק
 לאמנייק ,לאמנייק !רעצרעה ערעזדנוא ןופ ןשינעפיט יד ןיא
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 קלאפ־רעדרעמ עשישטייד םאד ןסעגראפ טשינ רימ ןלעוו
 ערעזדנוא וצ ,ןדיי ןאילימ 6 ערעזדנוא וצ ןאטעג טאה םע טאוו

* 

 ׳עגפא שידיי רעזדנוא וצ ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי
 •קסוטלופ טאטש רעטקעמ

* 

 םעדיוב א ןופ סענוראפש יד ךרוד — שוריג ןכאנ געט טכא / דניקשיז לארשי

 טריזיליבאמ ךיא ןיב גירק םענופ ךורבסיוא תאפ ךאנ
 טאהעג .קלאפ רעייג*םופ ןט־13 םעניא טנידעג ןוא תאוועג
 ,שרעדנא ץעגרע טקישעגפא טשינ ךימ טאה׳מ טאוו ,קילג

 .ןראשאק עשיטאטש יד ןיא "עטראוו" טלא טקיטעטשאב ראנ
 חאשאק יד ןטישאב ןביוהעגנא ןשטייד יד ןבאה 6.9.39 םעד
 ךרעב רענלעז 70 א — רימ ןענעז .עירעליטרא רערעווש טימ
 רענייא יוו ןוא ןיידא טאטש ןיא סעמראזאק יד ןופ ןפאלטנא —
 וצ ןיידא ןיב דיא .ןטלאהאבסיוא ךיז — טנאקעג ראב טאה
 רעביא ןוא םקיב ןיימ טימ ןטלאהאבטיוא דיז בוטש ןיא דימ
 ךאווטימ א ןיא ןעוועג זיא םאד) טכאנ עצנאג א .ןליוק 100
 יד ןטאשאב ןשטייד יד ןבאה (7—6.9.39 קיטשרעגאד ףיוא
 ןגראמ ףיוא .רעייפ טימ טרעפטנעעג ןבאה ןקאילאפ יד .טאטש
 טאוו ,ןקירב עלא ויוש ןענעז (ירפ 7 םוא קיטשרענאד .ה.ד)
 ןשיליופ ןכרוד ןטירעגפיוא ןעוועג ,וועראנ ןרעביא ןריפ

 .רעטילימ

 טאטש יד ןעמונראפ ןבאה ןשטייד יד ןעוו ,גאט םעד ןופ
 ׳דרעב ,ןבאוו 3 א ןעמונעג טאה טאוו ,שורג ןופ גאט ןזיב
 יד עגייא ןוא עילימאפ ןיימ טימ ןעמאזוצ ןעוועג דיא ןיב

 .ןפלאהעג ערעדנא

 3 יד ןופ ףיולראפ ןיא ןאטעגפא ןשטייד יד ןבאה טאוו

 ןפיוה יד ף יוא ןעמוק גאט ןדעי ןגעלפ ייז ו שורג ןזיב ןכאוו
 רעדעי "!טייברא ףיוא !ןדוי !םואאר !םואאר" :ןעיירש ןוא
 *םיורא ןוא עטאפאל א רעדא םעזעב א ןפאכ טזומעג ןאד טאה

 ןעמ טאה ,ןפארטעג בוטש ןיא טאהמ ןעמעוו .ףיוה ןפיוא ןייג
 ,טאטש יד ןעמענראפ ןכאנ ,גאט ןטירד ןפיוא .ןסאשרעד דיילג

 םרעפרעק עטיוט יד .טאג רעד ףדא ןדיי 13 ןטאשרעד ייז ןבאה
 לוש רעסיורג רעד ןופ ףיוה ןפיוא טפעלשעגפיונוצ ייז ןבאה
 רבקמ דיילג ייז לאז ןעמ זא ,ןליופאב ןוא עקטראלטאק ףיוא

 .ןענערבראפ ייז ןעמ טעוו טשינ ןעוו ׳ןייז

 ןעמ טאה ,תוכוס ברע ראפ גאט א ,26.9 םעד ,קיטסניד
 ירפ רעד ןיא 11 טקנופ .קטוטלופ ןופ ןדיי יד ןבירטעגסיורא
 :ןשטייד יד ץפ ןעיירשעג עדליוו יד .המוהמ א ןראוועג זיא

 וצ בוטש ןופ .טאטש יד טכליהראפ ןבאה "!םואאר !םואאר"
 יוו רזא ןדיי יד טפעלשעגסיורא ,ןפאלעג ייז ןענעז בוטש
 ןעמעגטימ דיז טימ טזאלעג טשינ ןוא ןעייג ןוא ןעייטש ייז

 יד ףיוא טפאכעג ןעמ טאה ליפ .ןכאז עקיטכיוו םוש ןייק
 .רעזייה ערעייז ןיא ןייגקירוצ ויוש טזאלעג טשינ ןוא ןסאג

 8 ךאנ דיא ןיב ׳ודיי רעקטוטלופ עלא ןופ שוריג ןכאנ

 םעד ןיא םעדימ א ףיוא טקעטשראפ ןבילבעג טייצ געט
 רענייא ,טניווועג באה דיא ווו ,רענישזעשזב היבוט ןופ זיוה
 ןעזעג ץא םענוראפש יד ךרוד טקוקעגטיורא באה דיא .ןיילא
 ןופ ןעוועבאר ץא רעזייה עשידיי יד ףיוא ןקאה םייוג יד יוו
 םאד רעדנוזאב טקעמשעג ייז טאה׳ס •םיורא ץלא ןטראד
 קעפ ןופ ןראוועג זיא יירעגארטעג א .םטוג־ןוא באה עשידיי
 רעדעי .םיצפח ערעייט ץא לבעמ רעקיטש ,טנאוועגטעב טימ
 ןפיוא .ףיוה ןופ םינכש עשידיי ענייז טביוראב טאה שזורטס
 עקשזורטט רעזדנוא יוו ,טרעהעג דיא באה קידנעגיל םעדימ
 עלא םיורא טפעלש ןוא הריד ןיימ ןופ ריט יד ףיוא טטייר
 ןכאמ טראטעג טשינ ,ךיז טייטשראפ ,באה דיא •וכאז עניימ
 ןיפעג דיא זא ,טטווועג טשינ טאה יז .גנוגעוואב עטסעדנימ יד
 וצ ןגירשעג טאה יז דו טרעהעג באה דיא .םעדיוב ןפיוא ךיז
 ,(!עגיימ) ןכאז יד דיג ףיוא ןעמענוצ לאז יז זא ,רעטכאט ריא

 .ריט יד ןטיירפיוא ןכש ןטייווצ א וצ ןייג ןפראד ייז לייוו

 טאה (תבש ןעוועג זיא׳ט) דאוו רעבלעז רעד ןיא דאנ
 ־אלפאפ ןייק — טאטש ץפ םידג יד ןבירטעגסיורא דיוא ןעמ
 ןופ רעזייה עלא ןטיירפיוא טייג׳מ זא ,דיירסיוא ןטימ ,סעוו
 דיוא .ןטיירפדא עקינייא טרעהרעד דיז ןבאה דיילג .טאטש רעד
 טרעהעג באה דיא •קעפ ןופ יירעגארטעג א תאוועג זיא אד
 טאוו סאד זא ,טדערעג ךיז ןשיווצ ןבאה ןקאילאפ יד יוו
 ץלא טציא ייז ןחמ ,ןדיי יד ייב ןראוועג ןעמונעגוצ זיא׳ט
 יד ,ןשטייד יד ןופ לציפש א ןעוועג חא סאד .ןזאלרעביא
 ןענעז ,טכאנראפ תבש ןבלעז םעד דאנ .ןקערשוצפא ןקאילאפ
 ׳ןקרעמאב וצ זיא׳ט .טאטש ןיא קירוצ ןעוועג ןיוש ןקאילאפ יד
 ןעוועג ןענעז ןקאילאפ יד תעב ,גאט ןקידתבש ןצנאג םעד זא
 ־גונדוו יד טנפעעג ןיילא ןשטייד יד ןבאה ,טאטש רעד רעטיוא
 םאד .טריבארעגטיורא גנידצלא טראד ןופ ץא ןדיי יד ןופ ןעג
 ךימ טאה ,טאטש ןיא קירוצ ןקאילאפ יד ןופ ךיז ןרעקמוא

 .המשנ רעד ףיוא רעגנירג לטיב א טכאמעג

 ךיא ןיב ,(טכאנ רעד ףיוא ןעוועג זיא׳ט) גאט ןט־7 ןפדא
 ,בוטש ןיא ןיירא ,םעדדב םענופ ןכארקעגפארא קיטכיזראפ

405 



 ק סוטלו 8 שוריג

 ןטייווצ םענופ עקשזורטס יד .ייט לסיב א ךיז טמעראוועגנא
 ־גוא ןופ ךיור א טייג טע יוו טקרעמאב ,םיוא טזייוו ,טאה ףיוה
 טדערעגרעבירא טאה יז יוו ,טרעהעג באה ךיא .ןעמיוק רעזד
 זא ,ןשטייד יד ןדלעמ ןייג לאז יז זא ,עקשזורטט רעזדנוא וצ
 באה ךיא .ןטלאהאב זיוה םעד ויא טגיל ןדיי יד ןופ רעוו
 ־עגנא ךיז טימ טאהעג באה ךיא טאוו םקמ ןיימ ךיילג
 ־עבעל א ןעמענ ןזאל וצ טשינ ויז ןסאלשאב ןוא טנדאל
 ־עג טשינ טכאנ יד ויוש ןיב׳כ .טנעה ערעייז ןיא ןקיד
 ןיא םקיב רעד טימ .ןשטייד יד ףיוא טראוועג ןוא ןפאלש
 רעמוקנא יד ןיא ןסיש וצ טיירג ןענאטשעג ךיא ןיב טנאה רעד
 גאט ןיוש זיא׳ט ןעוו .רימ ראפ ליוק עטצעל א טיירגעגוצ ןוא
 ןסאלשאב ךיא באה ,ןעמוקעג טשינ זיא רענייק ןוא ןראוועג
 וצ טקנופ .קיליוויירפ ןדלעמ ךיז ןוא םעדימ ןופ ןייגוצפארא
 ךיא באה ,(ירפ רעד ןיא קיטטניד א ןעוועג זיא׳ס) געט 8 יד

 רעד טימ רוטנאדנעמאק רעשישטייד רעד ןיא ןדלאמעג ךיז
 טשינ ןוא טעברא ןא ןופ ץואפוצ טאוו ראנ םוק ךיא זא ,הנעט
 :ןעוועג זיא עגארפ עטשרע יד .עילימאפ ןיימ ןפארטעג

 ראפ ןעמונעגנא ךימ ייז ןבאה ןאד .ךיא רעפטנע ,"אי ״? עדוי״
 ןטיוטשעגטיורא וימ ןוא ריט רעד וצ טריפעגוצ ,טנאה רעד
 טימ טפעשעג ןייק ןבאה רימ" :יירשעג א טימ ,טאג רעד ףיוא
 טראד ןיב ךיא ןעוו ."!טארטטיגאמ ןשיליופ ןיא ייג" "חדוי
 ־עג ןענעז עכלעוו ,םייוג רעטרעדנוה ןעזעג ךיא באה ,ןיידא
 קידנעמוקאב ,שסשימרוב םוצ ייר רעגנאל א ןיא ןענאטש

 ...תוריד עשידיי יד ףיוא ןעלטעצ־םגנוקיטעטשאב
 םוצ ןגאלשרעד טייקירעווש סיורג טימ ךיז באה ךיא

♦ 

 רימ / ןהכ־ןייטשנייוו הנח

 ־עג רימ טאה גירק־טלעוו ןטייווצ םענופ ךורבסיוא רעד
 .עשראוו ןיא ןפארט

 באה טאטש רעזדנוא ןופ עכעלטנגוי ערעדנא ךס א יוו
 יד .טאטש רעטיורג רעד ןיא ןבעל וצ טבערטשעג ךיוא ךיא
 עקינייא ןיוש עטגנערטשעגנא ןא ןעוועג זיא טאטש ןיא עגאל
 ־רעדנאנופ עטיורג יד .המחלמ רעד ןופ ךורבטיוא ןראפ געט
 ןופ ןלייט עלא רעביא ןטאקאלפ־עיצאזיליבאמ עטפעלקעג
 ־לעפאב רעד ייב גראז ןוא ורמוא ןפורעגטיורא ןבאה טאטש
 ענעדישראפ ןוא זייפש ןטיירגוצ ןעמונעג טאה׳מ .גנורעק
 ,טביילגעג רעדעי טאה ואד .ךיורבעג ןטשרע ןופ ןטקודארפ

 ךיז טעוו טימרעד ןוא ןעגנוטיירגוצ זיולב ראנ ןענעז סאד זא
 ־יירפ רעכעלקילגפוא רעד ןעמוקעגנא זיא טע זיב .ןקידנע םע

 ךיא ןעוו ,ןאט וצ טאוו ,הצע ןא םיא תפ קידנטעב ,שטשימרוב
 ןטייהעג רימ טאה רע .עילימאפ ןיימ ןופ טשינ םענייק אד באה
 ווו ,ןגעוו יד ףיוא ןייג ןוא טאטש יד ןזאלראפ ךיילג לאז ךיא
 זא ,טקרעמאב םיא באה ךיא ןעוו .ןעגנאגעג ןענעז ןדיי עלא
 ןליופאב רע טאה ,קירב יד ןייגוצרעבירא ןיילא ארומ באה ךיא
 רע ,טנפאוואב ןעוועג זיא טאוו ,ןשטנעמ ענייז ןופ םענייא

 .יירפ ןזאל ךימ ךאברעד ןוא ,ןריפרעבירא ךימ לאז
 ־פיורא ןזיוואב ךאנ ךיא באה "גנוצישאב" רעד רעטנוא
 רעבירא ׳לקעפ לקיטש א טכאמעג ,םעדימ ןפיוא ךיז ןפאכוצ
 .וואקשיוו ןייק ייטאש ןפיוא ריז טזאלעג טראד ןופ ןוא קירב יד
 ,עשזמאל ןייק ןעמוקעגנא ךיא ןיב םורא געט 4 א ןיא

 ־פא ךיז זייווכעלטיבוצ ןוא ןסור יד טשרעהעג ןבאה טע ווו
 .עילימאפ ןיימ טימ טכוזעג

 ןופ קידנעמוקאבסיורא ,עשזמאל ןיא ןייזפא םישדח 8 ךאנ
 ־יארקוא ןייק קעווא ךיא ןיב טראפטאפ ןקירעי־5 א ןטעיוואט יד

 .(ענדאפאז) ענ
 ־רעשיטעיוואס רעד ןופ גנאפגא ןתעב ,ראי ןט־41 ןיא
 ןפיט ןזיב ןייגרעד וצ ןעגנולעג רימ זיא ,המחלמ רעשיצאנ

 .דנאלטור

 באה ךיא .ןליופ ןייק ןעמוקעג קירוצ ךיא ןיב 1946 ןיא
 ־עג טשינ טראד עילימאפ ןיימ ןופ ןקיצנייא ןייק רעבא ןיוש
 ןאילימ 6 יד ןופ לרוג ןבלעז םעד ייז ןבאה טלייטעג .ןפארט

 .ש״מי רעדרעמ עשיצאנ יד ךרוד ןדיי ענעטינשראפ

 .םמד תא םוקני םשהו ךורב םרכז יהי

* 

* 

 רעטאפ רעזדנוא טימ ךיז ןדייש

 .1939 רעבמעטפעס ןטשרע םענופ קיט

 יד טרעהרעד םעצולפ ךיא באה טעברא ןיימ ייב קידנציז
 ־םיוא ןיוש םעד ןגעוו אידאר םענופ גנודלעמ עקירעיורט
 ןופ ןעגנובעלרעביא יד .דנאלשטייד טימ גירק םענעכארבעג
 ־רעביא דעווש רעייז זיא ןטונימ עטשרע יד ןיא הרושב אזא

 .ןבעגוצ
 עניימ וצ ןעמוקנא ,זיירפ ןדעי ראפ ,טלאוועג באה ךיא

 .קטוטלופ ןייק ןרעטלע

 רעביא ןגיולפעג ןיוש ןענעז ןענאלפארע ? יוזא יוו רעבא
 עטעגרהעג עטשרע יד ןגעוו אידאר רעד טעדלעמ טא .פעק יד

 .טאג אקטלאוו ףיוא

 ־רעד ךעלדנע ךיז ךיא באה ןליוק ןופ לגאה א רעטנוא
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 ןי ם ר ט ל ו פ שוריג

 ־ץאלפ" ףיוא םאור ,עיצאטס־ןליבאמאטיוא רעד וצ ןגאלש
 ,ןפארטעג טשינ אטיוא םוש ןייק ךיא גאה רעדייל ."ינורב
 ןיימ ןיא .ןגעוו יד ףיוא קיורמוא רעייז ןעוועג זיא םע ליימ
 — פארא למיה ןופ יוו — קילעפוצ ךיא באה גנולפייווצראפ

 לסיב א — ןוא הלגעה־לעב רעקסוטלופ ןטנאקאב א טקרעמאב
 תוחוכ ענעגייא יד טימ לסיב א ץא ןגאוו ןרעווש ןייז טימ

 .םייה א ןעמוקעגנא ךיא ןיב

 עקידארומ א .טנעקרעד טשינ יוו טעמכ ךיא באה טאטש יד
 ןעזעג ןעמ טאה ןטלעז .םוטעמוא טשרעהעג טאה טייקליטש

 .םאג יד ןייגכרוד ןצימע

 ־סיגאמ םוצ ןדגעוו ךיז ןלאז רימ זא ,טגאזעג ןבאה םינכש
 .רעגריב ןדעי ןביג עטמאאב יד םאוו ,הצע ןא ןגעוו טארט

 םענייק טראד ןיוש ןבאה ,רעטאפ רעקילעזטאג ןיימ ןוא ךיא
 ןענעז רימ ןעוו ׳ןעוועג ךיוא זיא עבלעז םאד .ןפארטעג טשינ
 יד וצ טנאקעג ראנ ןעמ טאה ןדער .טאיוואפ ןיא ןעמוקעג

 .ןפאלעצ ךיז ןענעז עלא לייוו ,טנעוו

 ,יקסרעדוק ,ןכש רעזדנוא ןעמוקעגפיורא זדנוא וצ זיא אד
 טפעשעג־עירעמופרעפ ןסיורג א ןופ רעמיטנגייא רעד ,טסירק א
 לייוו ,ןפיולטנא לאז רע ,רעטאפ ןיימ ייב ןטעבעג שממ ךיז ןוא
 ייז ז 1914 ןופ ןשטייד יד טשינ ןענעז 1939 ןופ ןשטייד יד

 .ןדיי עלא ןענעגרהסיוא ןלעוו
 קעינומ רעדורב רעטסטלע ןיימ ? ןפיול ןעמ לאז ווו רעבא
 ץלא ןזאלרעביא ,יימרא רעד ןיא טריזיליבאמ ןעוועג זיא
 דארג רימ ןבאה טלעג ןוא טשינ ךיז טליוו — רקפה ףיוא

 .טאהעג טשינ ךיוא טלאמעד

 ןוא גאלשראפ ןייז תונשקע טימ טציטש יקסרעדוק רעבא
 יד טימ ךיז ןעוועטאר וצ יבא ,טלעג רעטאפ ןיימ ראפ טגייל

 .רעדניק עניילק

 .טגאזעג רע טאה — ךיז טזאל םע ראנ יוו ראפ —

 ןיימ טימ ןעמאזוצ עקאט רימ ןענעז םנגראמ וצ ךיילג
 .טאטש ןופ ןפאלטנא ,עילימאפ םאינשיוו יטע עמומ

 ןבאה רימ .טסווועג טשינ ןיילא ןבאה רימ ? ןעמ טפיול ווו
 יד ןיא ךיוא יוו ,סעוואלפאפ ןיא .סעוואלפאפ ןייק ןסאלשאב
 ןופ םעילימאפ ךס א ןפארטעג רימ ןבאה רעדלעוו עקימורא
 ־סיוא טעוו םע יוו טסווועג טשינ טאה רענייק .טאטש רעזדנוא

 .ןגראמ רעד ןעז
 א וצ ןגאלשרעד ויז רימ ןבאה ,ןרעדנאוו גאש א דאנ
 ־רעביא טלאזעג רימ ןבאה טראד .עטאכ עשירעיופ עטזאלראפ

 .געט עכעלטע ןטראוו

 ווו .טגראזאב ןוא קיורמוא קראטש ןעוועג זיא רעטאפ ןיימ
 ןעוועג ןענעז רימ) זרעדניק יד ראפ ךלימ לסיב א ןעמ טמענ

 .(ךעלציפ 3 — ייז ןשיווצ ,רעדניק 6

 ־נשזדנאלב א :גנולייצרעד א ןיא יוו ןעשעג זיא םע ןוא
 ריא טכוזעג סיוועג טאה עכלעוו ,ןזיוואב ךיז טאה יק עקיד
 רעמע רעד ןעוו .ןקלעמ ןעמונעג יז טאה רעטאפ ןיימ .לאטש
 יד ןביוהעגנא םעצולפ ןעמ טאה ,לופ דלאב ןעוועג ןיוש זיא
 ךיז ןבאה רימ רעדייא ןוא ןרידראבמאב וצ קראטש טנגעג
 ,רעטילפש א ןופ עטיוט א ןגעלעג ויוש וק יד זיא ,טריטנעירא

 .ןפארטעג ריא טאה םאוו

 א ןייטש ןבילבעג זיא טגאה ןיא רעמע ןטימ רעטאפ ץימ
 .טראוו א ןעגנערבסיורא קידנענאק טשינ ,רעטלמוטעצ

 ןעוועג .ףראד ןיא טקיטכענעגרעביא רימ ןבאה טכענ ייווצ
 רעייז זיא ןסע .טכענ עזייב ןוא עלופנייפ ,ערעווש סאד ןענעז
 יוו יוזא ןענעז םירעיופ יד לייוו ,ןעמוקאב וצ ןעוועג רעווש
 םע .ןסאלשעג ןעוועג ןענעז ןריט עלא .ןיידא דרע רעד ןיא
 םאד .טניה עדליוו יד ןופ ןליב סאד טרעהעג ראנ ךיז טאה
 — םעד ןא ךיוא — ערעזדנוא ןגארטעצ רעמ דאנ טאה

 .ןוורענ עטיירטשעצ

 ןבאה ,ןריולראפ רימ ןעייג ףראד םעד ןיא זא ,קידנעעז
 קידנעייגפא .וואקשיוו ןופ גנוטכיר רעד ןיא טזאלעג ךיז רימ
 ־רעד ,ןלאפאב קערש־טיוט א זדנוא זיא רעטעמאליק עקינייא
 *םעב עניורב ןופ עפורג עסיורג א ךיז ראפ םעצולפ קידנעעז

 ךיז טאה עכלעוו ,ןליבאמאטיוא ןוא ןעלקיצאטאמ ףיוא סעיט
 .קסוטלופ וצ גנוטכיר רעד ןיא טזאלעג

 ןעמונעג ןוא ןעמוקעגוצ זדנוא וצ ןענעז ןשטייד ייווצ
 .רעפטנע םעד קידנעמוקאב .ןענעז רימ ןענאוו ןופ ןשראפ

 ןליופאב ךיילג זדנוא ייז ןבאה ,קסוטלופ ןופ ןענעז רימ זא
 ןעמ טעוו קסוטלופ ףיוא" .טאטש ןיא קירוצ ןרעקוצמוא ךיז

 .טגאזעג ייז ןבאה ,ךסיש טשינ רעמ ןיוש

 ,םייה א טפעלשרעד ךיז רימ ןבאה תוחוכ עטצעל יד טימ

 .געווסיוא רעדנא ןייק קידנבאה טשינ

 זיא ךיילג .טאטש ןיא ןעוועג ןיוש ןנעעז ןשטייד יד
 ןיוש ךיז טאה דחפ רעד ןוא שינערעקרעביא ןא ןראוועג

 .טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא ןליפ טזאלעג

 ,ןעמוקעג םייה א קירוצ ןיוש ךיוא זיא קעינומ רעדורב ןיימ

 ןלאפעצ ךיילג ךיז זיא קלאפ ןייז .רעטפעשרעד א רעייז רעבא
 ךיז ןענעז ןרעציפא יד > המחלמ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא
 םאד ׳ךיז טייטשראפ ,ןבאה רענלעז עטושפ יד ןוא ןפאלעצ

 .ןאטעגכאנ עבלעז

 טאה׳מ .טעברא ךאנ געיעג א ןראוועג זיא ןדיי יד ןשיווצ
 ור וצ ןשטייד יד ןלעוו ןטעברא ןלעוו סאוו יד זא ,טניימעג
 טאטש ןיא טנאקאב ןעוועג ,בגא ,זיא םאוו ,רעטאפ ןיימ .ןזאל
 ןעמוקאב טאה ,שטנעמ רעקיצראהטוג ןוא רעוט־ללכ םלא
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 םע טאה רעבא גנאל טשינ .לאטיפש ןשיטאטש םעניא טעברא
 .טרעיודעג

 ףיוא האנש א קידנגארט ,ןיטסירק א ,הנכש א ערעזדנוא
 "עיסימסקע" ןא ןענווועג ריא ףיוא טאה רעכלעוו ,רעטאפ ןיימ

 טזייוו ,םיא ףיוא טאה ,גירק רעד ןופ ךורבסיוא ןראפ ךאנ
 .אפאטסעג רעד ןיא ךאטעג דער,, א סעפע ,סיוא

 רעטאפ ןיימ ןכוז ןעמוקעג ןעמ זיא גאט ןסיוועג א ןיא
 .רוטנאדנעמאק רעד ןיא ןעמוק ןסייהעג ךיילג םיא ןוא

 ךיז טאה ,טעברא רעד ןופ קידנעמוק ,רעטאפ ןיימ ןעוו
 ןעגנאגעג ךיז דחפ ןסיורג םעד .ץארט זיא ׳טסווורעד םעד ןופ

 .ןלעטשוצ
 ןיימ זיא ,רעדייל ׳ראנ ,טראוועג םיא ףיוא ןבאה רימ

 ...ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןדש ןא טלאמעד ןופ רעטאפ

 רעד רעביא ןפאלעגמורא ןענעז רעטומ ןיימ ןוא ךיא
 .ןסיוורעד וצ םעפע ךיז ידכ ,טאטש

 היפ ןטנאטסערא עפורג א ןעזעג רימ ןבאה לאמנייא
 ייז .רעטאפ ןיימ ןעוועג זיא ייז ןשיווצ ןוא ןסאג יד רעביא
 רעד ןיא םעוואר ןבארגעג ,וועראג םעד ייב "טעבראעג" ןבאה
 ןעגנאגעגכאנ ייז רימ ןענעז גאט ןדעי .סעוואלפאפ ןופ טנגעג

 .רעטאפ ןיימ וצ העטנענרעד וצ ךיז הנווכ רעד טימ

 ןיימ ןופ ןעמוקאבוצסיורא ןעגנולעג רימ זיא לאמנייא
 ־רעד ןיא ןפדלטנא וצ טייקכעלגעמ יד טאה רע זא ,רעטאפ
 ריא ןבעג לאז יז ,רעטומ ןיימ ןטעבעג ןוא דלאוו ןקידנבענ
 רעד ןיא רעכיז קראטש ןעוועג זיא רע .וצרעד המכסה
 ,רעיופ ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיא סע לידו ,טנגעג רעקיטראד

 ,רעטאפ ןיימ ,קינווילא אבא טנעקעג ןבאה טשינ לאז רעכלעוו

 .גנויצאב עכעלדניירפ ןייק ןבאה טשיב םיא וצ ןוא

 ארומ ,ןעוועג םיכסמ טשינ וצרעד טאה רעטומ ןיימ
 טאה רע .ןסישכאנ םיא ןשטייד יד ןלעוו רעמאט ,קידנבאה

 ...ןריולראפ םיא רימ ןבאה רעבא ראפרעד .טגלאפעג זדנוא

 טשינוצ ןענעז רעטאפ ןיימ ןעוועטאר וצ ןטכיזסיוא עלא
 טשיג וליפא ,ןעזעג טשינ רעטאפ ןיימ ןיוש באה דיא .ןראוועג

 .טעברא רעד וצ רעמ םיא טריפעג

* 

* 

 זא ׳לעפאב רעד ןעמוקעג זיא רעטעפש געט ראפ א ןיא
 .טרעדנאוועג ןבאה רימ .טאטש יד ןזאלראפ ןחמ ןדיי עלא

 .ןגעוו יד ףדא טשרעהעג ןבאה טיוט ןוא םוקמוא
 עניילק 6 ץפ עמאמ א ,רעטומ ןיימ טימ דיא באה ףוס ןזיב
 א תורצ תע עכלעזא ןיא טלעפעגסיוא טאה׳ס עכלעוו ׳רעדניק
 ץפ םוקקירוצ ןפדא טפאהעג דאנ דאד ,רעצישאב א עטאט

 העטאפ
 ןענעז דימ יוו טיול ,ןעוועג זיא תמא רעכעלרעדיוש רעד
 ץיק ןבירטעג םיא טאה׳מ זא ,ןראוועג ריווועג רעטעפש
 ןעמוקעגמוא זיא רע ןדנעטשמוא א ראפ סאוו ןיא .דלאוונעכוב

 .טשינ גאט ןקיטנייה זיב רימ ןסייוו

 קנעדנא ןקיטכיל א םלא ןעניד תורוש עקיזאד יד ןלאז
 עשירעדרעמ יד ןיא רעטאפ םענעמוקעגמוא־קילייה ןיימ ראפ

 .ש״מי םיצאנ עקיטשרודטולב יד ןופ טנעה

 ...ךשוח ןטכידעג ןיא לארטש א / ןאפשנירג לאימחרי

 יד יוו יוזא םטכער ףיוא רעטנורא דיז רימ ןעיירד ףוס *גייא ןנער רעד ךיז טאה םאג רעד ףדא-
 ראפ ןייטש םעצולפ ןביילב רימ ץא זדנוא ראפ רערעדנאוו (רעדניק עניילק ידוצ ץא דרפ ןיימ ,ךיא) רימ ןוא טליטשעג
 .ןעגנוטכיר ידוצ ןיא ךיז טלייט ייסאש רעד .םיכרד־תשרפ א םייב .געוו־ייסאש ןקיצנייא ריא טימ *קארב ךרוד ןעייג

 ךיז טעז םאוו ,זדנוא ןופ טייוו טשינ ,געוו רעדארג רעד .זאסרוארטסא ןבעג לטעטש א "
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 ףיוא ייסאש רעד ,ןיקלאמ ףיוא טריפ ,"גוב" ךייט םעד רעביא

 ךיא .ענלעשטשאק־במאראז זיב מ״ק 30 א ייב ךיז טיצ םקעל

 ןייק ןיא טשינ קרעמאב ןוא געוו־דייש םעד ייב ךיז יוזא ייטש

 טגראזאב קראטש דעוו ךיא .שפנ ןקידעבעל ןייק גנוטכיר םוש

 וצ ןעמעוו ייב ?ןייג וצ ויז ןעמ טמענ ןיהווו :טכארט ןוא

 .טשינ ךיא באה ןגערפ

 ןיימ ,רעטעפ־רעטלע ןא רעניימ יוו יוזא ,סילשאב ךיא

 ךיז ךיא ףראד ,במאראז ןיא טבעלעג טאה ,רעדורב א סנדייז

 .ןרעדנאוו רימ .וצניהא טריפ פאוו ׳געוו םעד טא טימ ןעמענ

 יד רעביא ןעמ טקיטכענ ווו גראז יד .עדנע וצ טייג גאט רעד

 יד ןיא ףיט .רעל זיא ייסאש רעד .פאק ןיא טרעבקע — טכאנ

 םייב טקיטפעשאב ׳סעילימאפ עשירעיופ יד ןקעטש רעדלעפ

 יוזא קידנעייגפא .סנגער יד ראפ לפאטראק יד ןעמענסיורא

 ראפ לריט סאד .ףראד ןטשרע םוצ וצ רימ ןעמוק ,מ״ק 4 א

 ייג ןוא טומ טימ ןא ךיז םענ ךיא .ןפא טייטש עטאכ רעד

 .יורפ עקירעילטימ א ךיא ףערט בוטש ןיא .קינייוועניא ןיירא

 ןקיטכענוצרעביא ןביולרעד זדנוא יז טעוו רשפא ׳ריא גערפ ךיא

 עצנאג יד םאוו ,וויטאמ ןטימ רימ טגאזטנא יז .טכאנ יד

 ןופ קעווא דלאב טייג יז ךיוא ןוא דלעפ ןיא זיא עילימאפ

 קעווא יז טצעז ואד .ןזאלרעביא טשינ זדנוא ןאק יז ןוא בוטש

 קנאדאב ךיא .ןסעוצפא ייז טיג ןוא ,עניימ ךעלרעדניק ייווצ יד

 .רעדנאוו םוצ רעטייוו ךיז ןעמענ רימ ןוא יז

 .טכאנ יד רעביא ןעמ טקיטכענ ווו ,גראז יד ץלא טגאנ םע

 טמוק םע זא ,ןמיס א ;רעלקעט ןרעוו וצ ןא טבייה גאט רעד

 למיה ןעיירפ ןרעטנוא עמאזנייא ךיז ןעניפעג רימ .טכאנ יד ןא

 רימ ייג ךיא .הביבס זדנוא ראפ עדמערפ ןוא עטייוו אזא ןיא

 יד ׳עטראפשראפ ךעלריט יד !םעטאכ עכעלטע ךרוד יוזא

 ןטעברא אד ןעניווו סאוו תוחפשמ עלא !ענעסאלשעגפא רעזייה

 ־רעטייוו א וצ וצ םוק ךיא זיב .רעדלעפ יד ףיוא טציא דאנ

 ןא טייטש גנאגניירא ריא ייב יוו ךיא עז אד — עטאכ עקיד

 ,םיא םירגאב ךיא .טסירק רעשיטאפמיס רעקירעילטימ רעכיוה

 ־רעביא ףיוא ץאלפ לקיטש א םיא טעב ןוא פא ךיז לעטש

 קירעי־4 ןיימ ןעוו ןוא •ךאנ רע טכארט עלייוו א .ןקיטכענוצ

 עריא טימ לפעק דנאלב ןייש ריא םיא וצ טסיירראפ עלעדיימ

 ענייז ןיא ךיילג םיא טקוק ןוא ךעלעגיוא עיולב עקידנטעב

 :סאוו טא רימ רע טרעפטנע ןאד ,ריא ףיוא — רע ןוא ןגיוא

 ןיא ןבאה םאוו ,ןשטייד ףיוא טראוו ןוא אד דיא ייטש טא"

 ףיוא דרעפ יד רימ ייב ןעמענ ןוא ןעמוק טלאזעג טייצ רעד

 יד .ירפרעדניא טלעטשאב ןבאה ייז םאוו ,"עדאוודאפ" א

 ׳ןדיי ןייק ןזאלוצניירא טשינ טגאזראפ זדנוא ןבאה ןשטייד

 ןקראטש א טכאמעג רימ ףיוא טאה םנייד עלעדיימ םאד דאנ

 ןיב ךיא ןוא ןראוועג טרירעג ריא ןופ ןיב ךיא ,קורדנייא

 ."רעגעלטכאנ א ןבעג וצ ןעמעלא ךייא טיירג

 ןעוו .ןביוהעגנא ךיז טאה המחלמ יד" :ןבעגעגוצ טאה רע

 דעווש זיא םע ןוא טשינ רימ ןסייוו — ןקידנע ךיז טעוו יז

 ."זדנוא טימ ןייז ךאנ טעוו םאוו ,ןסיוו וצ

 טזאלעגניירא זדנוא רע טאה דניק קירעי־4 ןיימ קנאד א

 טאה רע .דלעפ ןיא טעבראעג טאה עילימאפ ןייז .בוטש ןיא

 ־ראק פאט א טליישעגנא ןוא ךיק ןיא טצעזעגקעווא ךיילג ךיז

 ףיוא טצעזעגמורא זדנוא ,טכאקעגפא ייז לענש ףיוא ׳לפאט

 ־קעווא ,ךעלשיט עשירעיופ עקירעדינ ענייז ייב ךעלקנעב

 ןוא לפאטראק עקילעמ עסייה טימ לסיש עסיורג א טלעטשעג

 ןוואקארוב ןטיור ךיוא יוו ךלימ ייברעד טלעטשעגוצ ,לפעל 4

 רימ ןוא ןסע ןטעבעג זדנוא טאה רע .ןעקנירטראפ וצ טשראב

 םאד זיא יורפ ןיימ ןוא רימ ראפ .טגאזעגפא טשינ ךיז ןבאה

 ,טכוחאפ גאט םעד ןבאה רימ םאוו ,זייפש עטשרע יד ןעוועג

 ןיוש — טנייה ךיז טכוד רימ רו — ןבאה רימ םאוו םעד ץארט

 ,טשינ םייוו ךיא .ןסע ךיוא ןפראד רימ זא ,ןסעגראפ טאהעג

 רעסעב טאה ,םירצמ תאיצי ךאנ ,רבדמ םעד ןיא ןמ רעד יצ

 םעד ייב ,1939—ש״ת הרותדוחמש ןופ הדועס יד יוו טקעמשעג

 טאה ,ןסעגעג ןבאה רימ םאוו ,טייצ רעד ןיא .טסירק ןקיצראה

 ־םיוא ,יורטש ןטניב עסיורג 2 ןגארטעגניירא תיבה־לעב רעד

 ןוא ךיק רעסיורג ןייז ןופ עגאלדאפ רעד ףיוא טיירפשעג

 .ןוויוא םעד טצייהעגסיוא

 ־קירוצ זיא עילימאפ עצנאג יד .טכאנ ןראוועג זיא םע

 .טסירגאב זדנוא ןוא דלעפ ןופ ןעמוקעג

 ןגייל וצ ריז טגיילעגראפ זדנוא טאה תיבה־לעב רעד

 ־גייא לענש ןענעז רימ .טייקדימ רעזדנוא קידנעעז ,ןפאלש

 .ןפאלשעג

 ןבייה רימ .ירפ ץנאג (תישאוב־תבש) םנגראמ וצ ףיוא

 יד ראפ טיורב ךעלקיטש 2 פא טדיינש רעיופ רעד .ףיוא ךיז

 ןוא פא םאד ןסע ייז .ךלימ ךעלפעט וצ ךיוא טיג ןוא רעדניק

 ריא ןופ םארא טמענ לרעטכעט ןיימ .קיצראה ייז ןעקנאד רימ

 ׳עלעדיימ א םרעיופ םעד קעווא םע טיג ןוא לרעגניפ סאד לטנעה

 .יז יוו םיורג ןוא רעטלע ןבלעז ןיא זיא סאוו

 .ןרעדנאוו וצ רעטייוו ןא ןבייה רימ

 ־טסבראה רעמיראוו רעקיגוז א זדנוא טיילגאב געוו ןפיוא

 .געוו ןגנאל םעד ךרוד םענייק טשינ ןעעז ןוא ןעייג רימ ׳גאט

 ןופ ןדנאר יד ייב קעווא ךיז רימ ןצעז טייצ וצ טייצ ןופ

 רעטייוו םאוו ןפיולטנא :ךאז ןייא ןופ ראנ ןטכארט דימ .ייסאש

 .םוי דלוי המ קידנסיוו טשינ ׳רעקינייפראפ ערעזדנוא ןופ
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 םילשורי ,*(ןיטשדלוג) ןלוג יאמש

 דנו ענ

 .א

 ,קמייח בזע םינמרגה לש םתדוקפ יפ לע הדועיה העשב

 ,םהידיב םהיתורורצ ולטנ םה .ותיב תא ,ותחפשמ ינב םע דחיב

 ויהש םידוהיה תרייש לא ופרטצנו חתפמב תיבה תא ורגס

 .הרייעה הצק לא ףצורמה שיבכה לש וכרואל םיכלוהו םיכשומ

 תחת בג־ינוכר .עתפל וניצרהש "רדח״ל וירבחב חיגשה דליה

 ילושב תוקבדב וזחא םתמוק יפכמ םילודגה םהיתורורצ אשמ

 הוואגב תועעונתמ ויהש ׳םהיתואיפ .םהיתובא לש תוטופקה

 המומד .תורוויחה םהיחוקר וליגו התע וזזגנ ,םימיה רבכשב

 ןאכש אלא ,קמייח רהריה ,היוולב ומכ .הריישה הכשמתנ

 לע ,שיבכה ידיצב קרו .תועמשנ הקדצה תופוק תושקה ןיא

 םישיקמו םילייח םידמוע ויה םידודמ םיחוורב ,תוכרדמה

 לחהו ושאר ןיכרה .םרבעל ויניע תאשל ארי קמייה .םקשנב

 םייפגמ לש דחא גוז ןיבש םיחוורב םידעצה רפסמל הנומ

 היווג תססונתמ םייפגמ םתואל לעמ יכ עדי אוה .והנשמל

 םשמ .הדיב ןזואמ הקשנו םיצצונ הירותפכש םידמ היוטע

 .תרכומה השקהה העיגמ

 .החפשמה ינב רתי ןיבל ויבא ןיב ודירפה רברפה הצקב

 :אמא הקעטצנ דחא דצל אבא תא וקחדש ןוויכ

 !ךלת לא !הפ םידליה !בקעי —

 ,המ־רבד בישהל הצרו ךרד ומצעל עיקבה ,ץרפתנ אבא

 לש בהל ךא ,םהמע רתוויהל אלא שקיב קדטצהל אל אמשו

 דוע ולידבה אלו םירחאה םע ברעתנש דע רוחאל וקחד ןודיכ

 .םירבגה ראשמ דליה

 עגר .תינמרג הניבמ איה םא ומא תא לאש דחא לייח

 םהל זמר .הלילשל השאר הענענ ףוסבל ,תססהמכ התמד

 לגרמ עסופ היה קמייחו תוצע תדבואכ ומא הדמע .טשפתהל

 רבכ םירחאש הארו וביבס טיבה .שייבתמ ,ךובנ לגר לע

 הרעג עמש עתפל .םרשבל םינותחתה םהידגב קרו םיפחי

 היה ןיידע .וידגב ירותפכ ריתמ לחהו זרדזנ .ינמרגה יפמ

 .שש ןב ותויהב שוריגה ןמזב ריעה תא אצי .קסוטלופ דילי *
 ¬בש םירואיתה דלהמב רבחמה לש "יתורפס״ה ומש אוה קמייח
 הזה רססהמ חח .ונממ ואצוה םיעטק רשא ,"הנורחא תרומשאב" רפס
 וטע ירפמ םירפט המכ דוע ועיפוה שרב רשא ש״ע םרפס הכזש

 .(.סה) (דועו "םימשאה" םהיניב)

 .וב תלכתסמ הנניא היבצ םאב שלובו יאשחב ןידדצל טיבמ

 .וידגב טשופו ךישממ היהו ול חוור האצמ אלש ןוויכ

 ,םימוריע ,םתומכ םיברש םיידי־בחר םלואל םוסינכה

 םהידגבב םישפשפמ ולחה םינמרגה, .הרושב םידמוע ויה רבכ

 ¬שממ ,םהיתויפב םיציצמ ויה ןכמ רחאל .ץראה לע םישורפה

 טיבהל שייבתה קמייחש ,םיעונצה תומוקמב ףאו םפוגב םישמ

 יכונתמ ולטנ אתבס לש היליגע תא .הליפאב וליפא םהב

 םויל הל םה הנתמ יכ הירבסהו היתואחמ ףא לע הינזוא

 ואצמ אל אמא לש ןיאושינה תעבט תא םלוא .היתולולכ

 הפוגב הריתסה עורזה לע הבושי התיהש ,הל׳הנחש םושמ

 .ןטקה

 דוע תעבטה תוכזב ילוא — ומא הרמא — עדוי ימ —

 .אבאב שוגפנ

 רוזחלו שבלתהל ינמרגה םהל זמר שופיחה םייתסנשכ

 רבד לכ .םירתומ םהיתורורצ תא ואצמ םה .םדוקה םמוקמל

 הדמע .ורתונ דבלב םינבלהו תותסכה ,םירכה .לטינ ךרע לעב

 תרבונ התיהו ,וב הררש היבוברעש ,הרורצ יבג לע אתבס

 :הקעדזנ עתפל .םינלמועמ־םינבלה הינידס ןיב תודעור םיידיב

 !וחקל ילש ףסכה יטומפ תא !ילש םיטומפה —

 .וביל ירדח תא ףיצה םימחר לש לגו קמייח אב טיבה

 ,הזוזג הביש תלוגלוג התליג רוחאל הגוסנש תירכנה התאיפ

 וארנ ןהיליגעב ומתיתנש הינזוא .תודורוו תוחרקב תמתכומ

 אתבס לש העורזל ףטלל דליה שקיב .ןמוריעב תושיובמ

 יכ ,ויפב קפיס היה אלש אלא ,ןימוחינ לש רבד הל רמולו

 רבגה אוה התע אלה .תורתומה םהיתוליבח רושקל זרדזנ

 ¬שקה תבולשתבו אבא לש ויתועונתב רכזיהל הסינ .החפשמב

 ,הכימשה תוצקב המתמ לחה אוה .רשוק היה הלהש םיר

 ודמע יכ דע ונטבו וידי ירירש ץמאמ ,ךליאו ךליא םפינמ

 ,ומצע תא חבשמכ ,ףכ תאיחמ ךותו ףקדזנ .םיזורא תורורצה

 :אבא השעמ לודג לוקב רמא

 הז וליאו .אמא ׳ךלש הזו .ןמוזמו ןכומ ךקש ,אתבס —

 .םירחאה ןמ לודג היהש ורמצ לע עיבצה — ילש

 :הרמאו וילא הכייחתנ

 .ךליבשב ידמ דבכ —
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 דנו ענ

 לוקב רמאו ןטקה ופורגאב חפט ,והזח קמייח טילבה

 ז הבועמ
 .ונאשא ינא —

 םיחוחב וילגר עקת ,וידי יתשב םירושיקב זחא ,ףפוכתנ

 ףינהל רמואכ וידיב ךשמ ,הנדעמת לבל םינבא יתש ןיבש

 .ודיב הלע אלש אלא ,ובג לע ורורצ

 דח באכבו ויתועורז ירירש וחתמתנש תוחיתמב שח אוה

 רמאו ףפותשנ .ודיב הלע אלו תינש וחוכ הסינ .ותעשפמב

 :לוק שחלב ,רורצל ,ול

 תא העורז לע הל שי אמאו ונניא אבא יכ התא האור —

 הלע .שקעתת אנ לא .היליגע תא הל ולטנ אתבסו הל׳הנח

 .יבג לע
 לש התאירק עמש — קמייח ,םש תדקרפתנ הז המ —

 .םיזגור םינמרגה .תכלל ונא םיכירצ — אמא

 זיזהל אוושל הסינו קמייח רמא — אמא ,דימו ףכית —

 לע חפוט ,וילענ תוצקב הב טעוב היהו ובג רשיי .ותליבח

 תופטשנ ויניעו וינפ לע לפנש דע םיצומקה ויפורגאב הבג

 הסינו .ובילב רמא ,הכביש ול רוסא אבא .םינוא־ןיא תועמדב

 ףיסוה ,םלועל הכוב ונניא אבא .ויתועמד ףטשב רוצעל

 .הל׳הנח תא הארש דע .הכוב ויבא תא רוכזל הסינ .ובילב

 תלדל רבעמ הקעז אמא .אבא הכב הדלונשכ הליל ותוא

 תועמדו הליפתב ופוג ענענמ ,ותטימ דיל דמע אבאו הניבלמה

 תומרוזו תורגינ ויתועמד ויהו קמייחל חוור .ויניעמ תוגלוז

 .םימחונמ םיחוליק םיחוליק

 .ב

 ריתמ לחהו הכימשה תוצקב ויתועמד תא בגינ יאשחב

 ,ונוראוצב זחא ינמרגהש אלא ׳ואשמ לע לקה ןעמל ורורצ

 זחאהלו רוזחל דליה הסינ .ומא רבעל ופחדו ותליבחמ וקיתה

 : הרמאו הילא ותכשמ ומאש אלא ,רורצב

 ונחנאש יגפמ תוליבחב ךרוצ ונל ןיאש רמוא ינמרגה —

 .טופאק אליממ

 השוריפ ירהש ,עונכ ךרתשנו ויפתכ ןיב ושאר דליה סניכ

 •הב שמתשהל ובריה םינמרגה .עדי רבכ וז הלמ לש

 התבס האבו הקחדנ .תוירי לש תורורצ ועמשנ עגר ותוא

 :ףקותב הלאשו

 ז םש םה םירוי עודמ ,יתב —

 לש ןרשפ תעדוי הנניא אתבסש ובילב קמייח אלפתנ

 .תויריה

 דריה םידמה ישבול לש םירוט ןיב םטיאל םיכלהמ ויה

 אמא :םיקחדנ הז ךותל הזו םיצוחל הז דצב הז .םימוח־םיק

 תונטקה *דחיבו ןיאושינה תעבט לע הבוכר הל׳הנחשכ ךוותב

 החיצ ינשל .אמא לש היפב תצצונה בהזה ןשב קחשל הסנמ

 לכל .םיילגר וינפל האר דליה .קמייחו אתבס םיכלהמ ויה

 ,תושדשדמ ,ןמצעמ לוכיבכ וכלה ןה .םיילגר ועספ ךרדה אולמ

 ןהבש תולודגה .תונטקו תולודג םיילגר .ךירפ קבא תולעמ

 תוכלהמ תונטקה וליאו ,ןחוכ לע תוסחכ תודבכב תועסופ

 תונובשח אלל ,רדס אלל דצ לא דצמ תוצפקמ ,תוריהמב

 .תעדה חסיהב ןהל ןמדזנש לויטל תוחמש ףא ילוא ,דיתע לש

 לש יוויל אלל םמצע ואצמ םיכרדה תשרפל ועיגהשכ

 ינמרגה לא אמא התנפ .םשפנל לוכיבכ םישפוח םהו םינמרג

 :הלאשו הרושב ןורחא דמוע היהש

 ?תונפל ונילע ןאל —

 :תינמרג המ־רבד רמאו ויפתכב ינמרגה ךשמ

 ־והיה םכיסוצרפ ואריי אלש דבלבו וכלת רשאב וכל —

 :זועב אמא התשקה •קמייחל וירבד תא אמא המגרת — םיינוד

 ?ילעב םע םתישע המ —

 רפסמ רמאו שיבכה לש ינשה ורבעל ינמרגה עיבצה

 .הייחלב קמוס ולעהו הכובמב אמא תא ואיבהש םילמ

 :הרמא העגרנש ןוויכ

 .והוררחשו שופיח ולצא וכרע ,וררחש אבא תא ףא —

 תצובק םע דמוע אבא תא וארו ,דגנכש דצה לא ולכתסנ

 ורבעל הזמר .רבד םישפחמכ םביבס םיטיבמ םהשכ ,םידוהי

 התואש אלא — !אבא !אבא — :קמייח ארק .זמרנ אלו אמא

 ארוק וילא יכ ,אבא עדי אלו אבא אבא וקעצ הברה העש

 : הלוק אמא הנתנ .קמייח

 תענענמ התיה ךכ ךות — !ןאכ ונחנא !בקעי !בקעי —

 .אובל ול תזמורו הל׳הנח תא ההיבגמ ,הדיב

 ׳ותטופק ילוש לישפה ,ותחפשמ ינבב אבא חיגשה ףוסבל

 הז ןיא" .םיבוצקו םיכורא םיגולחב ץר היהו ולאמשב ןפסא

 ןטקה תילטה תויציצו תלשפומ אבא לש הטופקה היהתש האנ

 דוע .רוהרה לש רירבשל קמייח ספתנ ,"ץוחל תולשלתשמ

 לא קמייח תא ץיחלמ אוהשכ םכותב אבא היה רבכו גוליד

 םייניעב טיבמו אתבסל קשנמ ,הל׳הנת תא קבחמ ,לדוגמה ופוג

 ףאוש קמייח ,םיקותש םידמוע ויה ךורא עגר .אמאב תוכר

 לע ויתויציצ ךרוכ אוהשכ ויבא לש ופוג חיר תא האנהב

 וליאו "אב־בא ,אבא" תגהלמו וראוצ תקבחמ הל׳הנח ,ועבצא

 תא .ךויחב תבהול הנישו תורהוז םייניעב וב הטיבמ אמא

 :לבוק לוקב אתבס הרפה הממדה

 אל .תוצע ידבוא ונייה רבכ ךידעלב ,בקעי ,תאבש בוט

 .םדבל םחליו םישנ ריאשהל רוסא .ימע ילעב גהונ היה ךכ

 ,וב ויה םינחס אלהו דחא רורצ לש ונדבואל ךנב םרג רבכ
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 (ןייטשדלוג) ןלוג יאמש

 "טישכת״ה ללגב ,הנהו .ילש םיכירכתה ףאו םינבלה ינידס

 ...ךלש

 קמייח לש ושפנ וליאו תגהלמו הכישממ .דתיה אתבס

 רעטצנ .הביאב רהריה /ילע הנישלמ איה בוש, .ןורחמ הרפריפ

 .היליגע תא ולטנ םינמרגהש בוט, .הילע םחיר ןכל־םדוקש

 םירוהרה /המוריע ךלתש תירכנה התאיפ תא ךילשא הלילב

 :סייפמה ומא לוק עמש יכ דע בשחמ היה םהל המודבו הלא

 ץכנ ,אבא ומכ גהנתה אוה .ןווכתנ הבוטל קמייח —

 ז ינב ,יתרבד

 .הדותב הב טיבהו שאר־עינב הירבד תא רשיא אוה

 :אבא רמא

 אוה םוחר םיהולא .ולטנ יצפח תא ףא .םולכ ךכב ןיא

 .םיכירכתל גאדי אוה רבכ .ןונחו

 האר עתפל .ויבאב ןנובתמ קמייח היה העש התוא לכ

 היחצמה לעב ועבוכ ,תולג ונקז ,חוחש ובג ׳אכדנו בולע ותוא

 וצבצבש הבישה תורעשב חיגשה התע קר .ךועמ הרצקה

 ויה וידי .המודא תקלצ הקיהבה וראוצ ףרועבו ,ויתוקרב

 "תנש ,תורוחשה ויניעו ,ןנוצרל אלש םעפב םעפ ידמ תודערנ

 קמייח הוואתנ .קומסה ןבולה ךותמ תוצצורתמ ויה ,ומעמע

 ,ולוורשב ךושמל דמע דבכו אבאל םינמרגה וללוע המ תעדל

 ותלאש עילבה רעצב וב תוטבינה ויניע תא הארש ןוויכ ךא

 .ולוורשל ריהז־ריהז ףטלמ היהו ונורגב

 רמא — למוגה תכרבב םיהולאל תודוהל ינא בייח —

 לע וילענמ ףש ,ומאמ דעצ ידכ קחרתנ ךבל ףכיתו אבא

 :ןוגינב רמאו ץראה

 םיבייחל למוגה םלועה ךלמ וניהולא ׳ה החא ךורב —

 ...בוט לכ ינלמגש תובוט

 ...בוט לכ ךלמגש ימ — הפיסוהו ותבס המתח — ןמא —

 ויבא לא קמייח ץחלנ .בורקמ תוירי ועמשנ עגר ותוא

 :שחלמ היהו

 .חרבנ ,אבא ןאכמ ךלנ —

 דמוע אהיש ועבצאב ונבל זמרו ופתכב זחא אבאש אלא

 םיכומ תוחווצ ,םינמרג לש תורעג ועמשנ .הליפתה םויס דע

 םימוחשה הינפש הארו ומאב קמייח טיבה .םיעוצפ תוקעזו

 ךומס ךומס הדמעש דע אבא לא הברקתנ איה .עתפל ורווח

 :הרמא הינפל הל׳הנח תא הטילבהבו

 :קמייח בשח •םיברק םינמרגה ,ללפתהל ,בקעי ,ךל יד —

 .רשנע ינפמ תששוח הנניא ,םיהולאה דגנ תרבדמ אמא,

 ןליפשה ,קדטצמכ הלעמל ויניע אשנ ותליפתמ אבא קספ

 .ךלנ — :רמאו

 :אתבס הלאש םיעסופ וליחתהש ןוויכ

 ז םיכלוה ונא הנא —

 אתבס לא ונפנ ,וז ינפב וז וטיבה ,אמאו אבא ודמע

 :םינוש םירבד דחא לוקב ורמאו

 .השרוול —

 .לובגל —

 ונא ףא ךלנ — אבא ףיסוה — השרוול םיכלוה םלוכ —

 .םעז רובעי דע יבא םע היחנ ,םשל

 :רמאו וזב וז ויפכ אחמ ,הלעמל ץפקו קמייח רתינ

 .אבס לא ךלנ —

 לא ךלנ — אמא הרמא — השרווב ףא םינמרגה —

 .םיסורה

 .תושקיעב אבא רמא — השרוול םיכלוה םלוכ —

 .אתבס הרמא — ךלעב לוקב יעמש יתב —

 .קמייח שקיב — אבסל —

 :חותמו טקש הלוקו אמא הרמא

 .םיכלוה ונא היסורל —

 ־בורטסוא לא ונפ ןכמ רחאלו עגר לש הימוד .דתיה

 .םיסורהו םינמרגה ןיב לובגה יוצמ םשש ,קציבוזמ

 .ג

 ןמ םיטונ םימעפ .הבחרהו הלודגה ךרדב םיכלוה ויה

 םוזמז עמשיהב ,םימעפ .שובכה רפעב םישדשדמו הליסמה

 תופכב םהינפ םינמוט ,ךרדה לש הדצב םיחטתשמ ,םיסוטמ לש

 ¬ילפה ישאר לע םנעטמ וליטה אל םינוריואהש אלא .םהידי

 קמייח לש וילגר .םכרד םיכרשמו םיכישממ ויה וללהו ,םיט

 ,לוחו םינבא יקולח ןכותל וסניכ וטפרתנש וילענמ ,תובז ויה

 ךרד .רועה תועורק םיילגרה תופכב םיפרושו םיברוצ ויהש

 םיימשה .ורשפ עדי אלש םותס ארומ וב הליטה ץק הל ןיאש וז

 ¬יטרמ םיתעלו תונבולמ םיינרקב ושאר לע םיחפוק ויה םיתע

 ףופא ךלהמ היהו שי .ויתומצע דשל דע ופוגו וידגב םיב

 וידגבמ הלועה ליבהמ ןנעב דעוצ םיתעו ,קבא יננעב ולוכ

 םיהכ הנמדמ־ימ ךותל עקוש היה םיתע .ופוג לע םישבייתמה

 תודשה .וילגרב תוצעננה תודח םינבא תוברוא םתיתחתבש

 רפעה־יבגר לש הקיבדה תוחלב םיצצונו םירוחשה ,םיבחרה

 םוקמב םהל םידומצ חפ ילפסש עזגה יבע םיצעה ,םיכפוהמה

 ררגנ היה ויבא *ארומ וילע וליטה הלא לכ — בז םפוגש

 ,תכלל םיליחתמש תמיא לכ .הליפתמ קסופ וניא ויפו חוחש

 רצע םעפ .ותליפת רמוא אוה דימ *רצק החונמ רחא ולו

 :ונבל רמאו עתפל באה

 הולא לש וידי השעמ ?ונביבסש הז םלוע התא האור —

 ׳אשינו םר אסיכ לע ,בשוי אוה םיעיקר העבש ירוחאמ .אוה

 .חיגשמו בשוי אוה שדוקה תויחלו םינפואלו םיפרשל לעממ

 ־בו ׳םחימצהלו םיצעב ןוכשל םיריעזה ויכאלמ חלשמ םשמ
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 דנו *נ

 ינרקב ,בשע אשד .דלעי ןעמל המדאה רפעב ,םחירפהל םיחרפ

 ךורב שודקה לש וניע .רפע יאורבל הרוא ןתת ןעמל המחה

 .רדסבו רטשמב הדימב יושע רבד לכ .ומלוע לע החוקפ אוה

 ודואמו ושפנ לכב ללפתמ קמייח ףא היה םימי םתוא

 הכילה ךות .ובילב והניכ ךכ — ״םיכלמה יכלמ ךלמ״ לא

 ויתוליפת רבחמ היה שיבכה ידיצב תועובקה םינבאה תריפסו

 ויה םירוגש םידחא םיטפשמ .ארובה ינפל ןכפוש ךכל ףכיתו

 .ותליפת לא ףרצ םתוא ויבא לש ךרדה תליפתמ ויפ לע

 האריב טיבמו חתופ היה — םיכלמה יכלמ ךלמ —

 םיריעזה ויכאלמב רוצעתש ךינפלמ ןוצר היהי — המימשה

 אבא ןכו .תלעתשמ הל׳הנח רבכ■ .ונילע םימשג ודירוי לבל

 ¬כיא תתקב לא ונאיבתו םולשל ונכילותש .ויפמ םד טלופ

 ךיכאלמ תא וב חלשתו רכיאה יניעב דסחלו ןחל ונתתו .םיר

 — •םיסובלוב טעמבו בלח סוכב ונדבכל הצרי ןעמל םיריעזה

 ךורב — ץברה טרחתי ןפ ששוח לוכיבכ ,םתוח היה הזפוחבו

 .הליפת עמוש ,'ה התא

 הלוקב ,םיינעבותה הירובידב אתבס הלחה םהה םימיב

 ומא יפלכ םיקרזנ ויה םירובידהש יפ־לע־ףא .תונלבסה־רסח

 ךרדה עצמאב הרצע םעפ .םהינפמ ששוח קמייח היה ויבאו

 :תופיקתב הרמאו

 ונלייטש ינא המודמכ .התיבה בושל ינא הצור ,יתב —

 .רתוהו יד

 םינמרגה .םילייטמ ונא ןיא — אמא הרמא — אמא —

 .שדח תיב ונל אוצמל םיכלוה .ונתוא ושריג

 — סעכב אתבס הארק — שדח תיבב חצור ינא ןיא —

 .יתיב לא רוזחל ינא הצור

 לא הברקתנ ךרדב ךישמהל םיננוכתמ יכ התארש ןוויכ

 :דוס־שחלב הרמאו אבא

 .םתיצחמ ךל ןתא .םירלוד הברה יתנמטה ,יתיבב ,םש —

 רופתל •תונחה תא ביחרהל לכות .ןברס לש םינפ דימעת לא

 היה קר ,םולכ אלו הל בישה אל אבאש אלא .םיליעמ רתוי

 .וירחא הכשומו הב ךמות ךכ ךותו העורזל ףטלמ

 :אתבס הרמא םעפ

 רוסא .ןאכמ הזז ינניא .תבש לש םוחתמ ונאצי רבכ —

 אוהש הז ץעב ינא הריכמ .תבש םוי םויה .לייטלו ךישמהל

 .תבשה םוחת תא םחתמ

 אל יכ החיטבמו ןיסויפ ירבדב הלדשמ היהו אבא דמע

 .בורק רבכ תיבהש אלא דוע אלו תבש לש המוחת ורבע

 :לוק תהבגהב הרמאו היתועבצא תוצק לע איה הממורתנ

 התיבה יתיזחתש ינא הצור .יב הטשת לא ,בקעי —

 ךכ .יב גהונ התא דציכ ךיבאל רפסא ינא רבכ .דימו ףכית

 לא עתפל התנפ — יתב ,יאוב .ךתנתוח תא התא דבכמ

 לבח תחקל התד ינניא ,ודבל ךלעב ול ךישמי — אמא

 .ויתוריבעב

 קד ףיזרזו םירופא םיבעב םימשה ורשקתנ העש התוא

 ויתוראפש ץע לש וידב תחת החפשמה ינב ופפוטצנ .ףטנמ לחה

 תוניב םיפוצו םישלוב ,םיקחדנ ,םידמוע ויה ךכו ,םיבורמ

 לע םימ תופיט םיררחשמה םיוולשה םימשה לא הוולעל

 תופיט םידשוח ולחהו וכלהו ובעתנ םיננעה .םהידגבו םהישאר

 ¬ורפא .םיצורע םיצורעב המירז ידכ הרהמ דע ומצעתנש תולודג

 שחנב םימשה ועקבתנ עתפל .ללחב הדמע הליל םרט לש תיר

 .ךומסב רידא םער לגלגתנ וירחאלו ןיקוקיז

 תא קמייח עמש — דחא ׳ה וניקלא ׳ה לארשי עמש —

 תחת הל׳הנח תא תולברכמ וידישכ ,לודג לוקב ארוק אבא

 .וליעמ

 — וילא אורקל המ ךל ןיא ,ךתוא עמשי אל םיהולא —

 .תובוטר היניעו לוק ץרפב אמא הרמא

 לע שחלב בביימ היהו ויבא לש ופתכב קמייח הלתנ

 :ונחא

 םגו םוי לכ ללפתמ אבס ,אבסל ךלנ ,השרוול ךלנ —

 יתערק םעפ .ונתוא שינעהל הצור םיהולא .תללפתמ אתבס

 .יתנשיעו זוגא לש הלע ףדב יתלגלג "רודיס" ךותמ ףד

 .ונילע ןגי אוה .אבס לא ךלנ .םיהולא יתוא שינעי וישכע

 עמשש דע ןנחתמו שחלמ ,ויבא לא ץחלנ היה קמייח

 :םיחלוקה םימה ףטש לע רבגתנש לוק ,ומא לש הלוק

 לש םהישעמל האור ונניא םיהולא ׳קמייח ארית לא —

 ...םישלחהו ...םינטקה

 סלופמה השאר לע ופכ ריבעמ היה קר .בישה אל אבא

 המיא ךותמ .םיהולאל תגעול ומא יכ ןיבה דליה .הל׳הנח לש

 *םינפב םלוא .הנכי אל קרבהש שקבמו םימשב ץיצמ היה

 איה .םיהולאה תא הפדיג איה .הקנית אל ומא יכ עדי ומינפ

 ידכ הז יוליגמ שערתנ קמייח .םיכלמה יכלמ ךלמל הגעל

 .דתיה רבכ הזילע שמשו וטקש םימה יכ ,וביל לא םש אלש ךכ

 אוה .ןהיפנכ ןרענב תוצייצמ ולחה םירופיצו הינרקב הציצמ

 יניעב הב טיבמ היהו ,שנעית בורקבש ומא לע םימחר אלמתנ

 :לאשו הילא ברקתנ .תועירו רעצ

 זוינפמ הארי ךניא...ו ...אמא —

 םידדונ ונייה אל — הרמא — אצמנב אוה היה וליא —

 .דתיה אל םימשב אוה היה וליא .םיבער ,גג תרוק אלל התע

 .הלוח ,ימא הלוח התע .רחש־ירסח םירוביד תרבוד ימא

 ירהש ,אתבסב ואצמ ילוח המ ובילב הימת קמייח היה

 םישיגמש לכ תלכוא ,םהשלכ םישוחימ לע תננולתמ הניא

 לש הרדקב לשבתנש בשע םאו ותפילקב סובלוב םא :הל

 המ התיבל בושל איה תשקבמ םאו .םינבא תכרעמ לע לזרב
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 (ןייטשדלאג) ןלוג יאמש

 "ריבצ םע קחשלו רוזחל שקבמ ׳קמייח ,אוה ףא ?ךכב לוספ

 .ויתפשב ותלאשמ עיבמ אוה ןיאש אלא

 אמא — הרמאו ומא הרזח — דואמ הלוח אתבס —

 ,הל׳הקבר" :תארוקו חתפב תדמוע התיהש ינתרוכז .החיה חבוט

 .זא יתייה הנטק ."חחב בחט ,םיילדרעה תא יחכשת לא

 תרזע״ב ,תסנכה־תיבב ללפתהל הגהנ םיגחו תבשב •דוסכ

 החלש ,ןורהא יחא אוה ,דחא ןב .המע החקל יתוא ףא ."םישנה

 לע שקבמו םיקידצ תורבק לע חטתשמ היהי ןעמל הניטסלפל

 — ...ותשקב תואצות דל ירה ׳התעו .ןויצל ץוחמ םהש הלא

 .געלב ומא המתח

 םלועמ, ,קמייח רהריה /אמא תרפסמ םיאלפומ םירבד,

 ןוגכ ,ול ררובמ תרפסמש לכ אל ,םנמא /ךכ ילא הרביד אל

 דוד :ןיטולחל ול רבתסנ דחא רבד םלוא ,התיה הנטק ומאש

 םיזופת הב םילכואש הקוחר ץרא התואב .הניטסלפב ול שי

 האבה הנשב" םירמואו השודקה הריעב םיכרבתמשו םיבורחו

 ¬שוריב םילשוריב" :השגדהב םיפיסומו ."םידוהי ,םילשוריב

 ויתודוא םוקמ ותוא והז .דוד ול אצמנ ץרא התואב — "םיל

 ךל ךלכ ,ןודוהי" :םיארוקו בוחרה ירענ ול םיקיצמ ויה

 .תואיצמב תמייק הניטסלפ יכ ,הרשיא אמא התעו ."הניטסלפל

 ךרדהו ,ונא םיכלהמ אליממ, :ומאל רמול קמייח שקיב

 הקשי .ןתי םחל ףא רשפא .דודה לא הניטסלפל הנפנ ,הכורא

 היסורב אלהו .ולועישמ אבא תא אפרי .בלח סוכב הל׳הנח תא

 ,םולכ אלו רמא אל ומאל םלוא /דוד אלו אבס אל ונל ןיא

¥ 
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 םילשורי ,* (ןייטשדלאג) ןלוג יאמש

 .א

 ,ןשטייד יד ןופ לעפאב ןטיול ,העש רעטמיטשאב רעד ןיא

 .זיוה ןייז טזאלראפ החפשמ רעד טימ ןעמאזוצ קעמייח טאה

 יד טכאמעגוצ ,טנעה יד ןיא ךעלקעפ יד ןעמונעג ןבאה ייז

 רע טזאלראפ שוריג ןופ טייצ רעד ןיא .קסוטלופ ןיא ןריובעג *
 .טלא ראי 6 קידנעייז ,החפשמ ןייז טימ טאטש יד

 ןיא רבחמ ןופ ןעמאנ "רעשירארעטיל" רעד זיא םאר — קעמייח
 ןכלעוו ןופ ,"הנורחא תרומשאב" ךוב ןופ ןעגנורעדליש יד ץפ גנאג
 ןקיזאד םער ץוח .ןגוצסיוא עקינייא ןראוועג ןעמונעגסיורא ןענעז םע
 ןענעז ,שאראב רשא ןופ .נ .א זיירפ םער ןעוועג הכוז טאה סאוו ,דיב
 ־לוש יד" — ״םימשאה״ :ייז ןשיווצ) רעכיב עקינייא דאנ ןענישרעד

 .(.דער) (ערעדנא ןוא "עקיר

 ברקתנ .החור בישהל אתבס לע תחרוט התיה העש התואש

 :אתבס לש התשיחל עמשו םהילא

 ,יתב ׳יצור .תיבב יתראשה ןאירלאווה תופיט תא —

 .ןתוא יאיבהו

 האיצוהו הדיצה התנפ ,ומא הרמא — אמא ,דימו ףכית —

 ¬טמ לע טעמ הזיתה ,וב םימוח םילזונש ןוקובקב התחתמאמ

 .אתבס לש הפא לא הבירקהו תחפ

 ,תא הזירז ירה — ההמת — ? תאבהו תיבב תייה רבכ —

 םניחל אל •תא הזירז לבא .איבהל תחכש רכוסה תא .יתב

 לוכי אל יכו .ךתוא יתבביח ידלי לכמ .ךלצא רוגל יתראשנ

 היהא אל ןעמל ליבומוטבאב ינתחקלו הניטסלפבש הז אובל

 יתוא הנעמ אוה הנווכב .עשורמ עשר ךלעב ז ילגר תתתכמ

 הרמא — ול ןתא אל ןוראבש םירלודה תא לבא .עגיימ לויטב

 יל וחלשש םה הקירמאבש ידלי .םה ילש — חצנמ לוקב

 חלש אל .וחור חפית ,שדוקה ץראבש ןב ותוא וליאו .םתוא

 •ליבומוטבא אלו זופת אל יל

 ןמז ינפל הללוחתהש הרעסל םינמיס ויה אל רבכ העש התוא

 תבנוטמה ץראה ןמ םידא הלעמו תממחמ .דתיה שמשה .טעומ

 תחתמ אצד לחז אוה .םימה ייוור קמייח לש וידגב תא תקנפמו

 .ךרדה הלעמב ויבא רחא ךרשנו הוולעל

 ,39—29 ׳טע ,ישילש קרפ ,״הנורחא תרומשאב״ רותמ םיעטק)
 .("הדסמ" ׳צוה

* 

 דנו ענ

 ךשטנעמ רעד ןיא ךיז ןסאלשעגנא ןוא לסילש א ףיוא הריד

 גנעל רעצנאג רעד רעביא ןגיוצעג ךיז טאה םאוו ,עסאמ

 םאד .לטעטש םענופ קע םוצ זיב געוו ןטרעטסאלפעג םינופ

 רדח םענופ םירבח יד טימ ןפארטעגנא דיז טאה עלעגניי

 .ןראוועג טסנרע לאמנייא טימ ןענעז ייז יוו טקרעמאב ןוא

 ןענעז סאוו ,ךעלקעפ יד ןופ טסאל ןרעטנוא ענעגיובעגנייא

 טימ ןטלאהעגנא ךיז ייז ןבאה ,ייז ןופ רעסערג ליפ ןעוועג

 ־האפ ערעייז .םרעטאפ ערעייז ןופ םעטאפאק יד ייב תוקבד

 טציא ןענעז ,הוואג טימ טגיוועג לאמא דיז ןבאה סאוו ,רעל

 ליטש .ןפיילש עכיילב יד טזיולבטנא ןוא ןריושעגפא ןעוועג

 ,היוול א ןיא יוו יוזא .תורוש־ןשטנעמ יד ןגיוצעג דיז ןבאה
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 דנו ענ

 ןפאלק םאד טשינ ןעמ טרעה אד ראנ ׳קעמייח טכארטעג טאה

 ,ייסאש םעד ןופ ןדנאר יד ייב ראנ ןוא םעקשופ־הקדצ יד ןופ

 ־םאמעגפא ןיא רענלעז ןענאטשעג ןענעז ,ראוטערט ןפייא

 טאה קעמייח .ןסקיב יד טימ טקאנקעג ןוא ןדנאטשפא ענעט

 רע •גנוטכיר רעייז ןיא קילב ןייז ןדנעוו וצ טאהעג ארומ

 לאצ יד ןלייצ וצ ןביוהעגנא ןוא פאק םעד ןגיובעגנייא טאה

 טאה רע .רערעדנא רעד ןוא לוויטש ראפ ןייא ןשיווצ טירט

 א ףיוא ךיז טביוה לוויטש עקיזאד יד רעבירא זא טסווועג

 פענק עקידנעצנאלג טימ רעדנומ א ןיא טליהעגנייא רעפרעק

 ןופ ןוא טנאה רעד ןיא רעוועג ןטקערטשעגסיוא ןא טימ ןוא

 .קאנקעג־ןסקיב עטנאקאב םאד טייגרעד טראד

 םעד טלייטעגפא ןעמ טאה טאטשראפ רעד ןופ ףוס םייב

 טפוטשעג טאה ןעמ לייוו תא .החפשמ טשער רעד ןופ רעטאפ

 רעטומ יד דיז טאה ,גנוטכיר רעדנא ןא ןיא ןטאט םעד

 :ןגירשעצ

 !טשינ ייג !אד ריז ןעניפעג רעדניק יד !בקעי —

 ךיז ןגאלשעגכרוד ,ןוטעג סיר א ךיז טאה רעטאפ רעד

 טשינ רשפא ןוא ןרעפטנעפא סעפע טלאוועג ןוא געוו א

 רעבא ׳ייז טימ ןביילב טרעיינ ,ןרעפטנעראפ ךיז טלאוועג

 ףיוא ןוטעג פוטש א םיא טאה טענאיאב םענופ ףראש רעד

 ןוא ערעדנא יד טימ טשימעגסיוא ךיז טאה רע זיב קירוצ

 רעד ןופ טדיישעגרעטנוא טשינ ןיוש םיא טאה לגניי סאד

 .רענעמ טשער

 ־ראפ יז יצ ןעמאמ רעד טגערפעג טאה טאדלאס א

 ךיז טנעקעג טשינ ,עגר א ןגיוושעג טאה יז .שטייד טייטש

 רע .טשינ ףיוא פאק ןטימ טגיינעג ףוס םוצ ןוא ןרידיצעד

 .ןוטוצסיוא ןביוהנא דיז ןלאז ייז ןרעהוצנא ןבעגעג ייז טאה

 זיא קעמייח ןוא ענעריולראפ א יוו ןענאטשעג עמאמ יד זיא

 טמעשעג ןוא ןטייווצ ןפיוא סופ ןייא ןופ זאלפליה ןטארטעג

 ערעדנא יד זא ןעזרעד תא טקוקעגמורא ךיז טאה רע .ךיז

 ־רעטנוא יד ןיא ראנ ןבילבעג ןוא סעווראב ןיוש ןענעז

 םענופ טראוולדיז א טרעהרעד רע טאה םעצולפ .שעוו

 ־גאנופ ןביוהעגנא ןוא טלייאעגוצ ךיז טאה רע .ליומ סשטייד

 ץלא ךאנ רע טאה םייהעג ןיא .םידגב ענייז ןעלפענקוצרעד

 טשינ טקוק היבצ יצ טשראפעג ןוא טייז רעד ןיא טקוקעג

 םיא זיא ןענופעג טשינ יז טאה רע לייוו ןוא .םיא ףיוא

 ־פארא תא ןעויעג דישממ טאה רע ןוא ןראוועג רעטכייל

 .םישובלמ ענייז ןעמונעג

 ,לאז ןקימארעג ןטיירב א ןיא טריפעגניירא ייז טאה ןעמ

 רעד ןיא ןענאטשעג ןיוש ןענעז ,עטעקאנ ,ייז יוו ךס א ווו

 ־באנופ יד ןיא ןרעטשינ וצ ןביוהעגנא ןבאה ןשטייד יד .ייר

 ןבאה םעד דאנ .רעדיילק דרע רעד ףיוא עטיירפשעגרעד

 ־רעק עטעקאנ יד טפאטעג ,רעליימ ערעייז ןיא טקוקעג ייז

 קעמייח סאוו ,רעטרע עקידתועינצ יד ןיא ריוא ןוא סרעפ

 יד .רעטצניפ רעד ןיא וליפא טמעשעג ייז טימ ריז טאה

 ןופ ןעמונעגפארא ייז ןבאה ןעבאב רעד ןופ דעלגנירעיוא

 ןעגנורעלקרעד ןוא ןטסעטארפ עריא ץארט דעלפעלרעיוא יד

 ןופ גניר־הפוח םעד רעבא .קנאשעג־הנותח ריא זיא סאד זא

 עכלעוו ,עלהנח לייוו ,ןענופעג טשינ ייז ןבאה ןעמאמ רעד

 טלעטשראפ םיא טאה ,סמערא עריא ףיוא ןטלאהעג טאה יז

 .רעפרעק ריא טימ

 רשפא — רעטומ יד טגאזעג טאה — טסייוו רעוו —

 ןטימ ןפערט דאנ ריז רימ ןלעוו עלעגניר םענופ תוכז ןיא

 .ןטאט

 שטייד רעד טאה ,טקידנעעג ריז טאה עיזיווער יד ןעוו

 ־רעירפ רעייז ף יוא ןייגקירוצ תא ןרטינא ריז ןלאז ייז טיידעגנא

 ־נובעגפיוא דעלקעפ ערעייז ןענופעג ןבאה ייז .ץאלפ ןקיד

 ןענעז סע .ןעמונעגוצ ןעמ טאה ץפח ןלופטרעוו ןדעי •ענעד

 יד זיא .גייצעגסייוו ןוא סענערעפ ,םנשיק יד ןבילבעג ראב

 ־עדראמוא ןא םאוו ,ןכאז לטניב ריא ייב ןענאטשעג עבאב

 טנעה עקידרעטיצ טימ טעראנעג ,ייז ןיא טשרעהעג טאה גנונ

 ־עצ ןוא דעלעלייל עטרילאמכארקעג ןוא עסייוו יד ןשיווצ

 :םעצולפ ריז ןגירש

 עניימ םרעטכייל ענרעבליז יד !סרעטכייל עניימ —

 !ןעמונעגוצ ייז ןבאה

 םארטש א ןוא ריא ףיוא ןבעגעג קילב א קעמייח טאה

 .ןצראה ןייז ןופ דעלרעמעק יד טלופראפ טאה תונמחר ןופ

 טאה ,ןטניה ףיוא ןבעגעג קוד א ריז טאה סאוו ׳קוראפ ריא

 טקעלפאב ,ןבראש םענעריושעג־ץרוק ,ןעארג א טקעלפטנא

 יד ןופ עטמותיראפ ,חעיוא עריא .ןלייט־דילפ עזאר טימ

 רעייז ןיא עטמעשראפ יוו ןעזעגסיוא ןבאה ,דעלגנירעיוא

 רעד תט טעלג א טלאוועג טאה לגניי םאד .טייקטעקאנ

 טאה רע רעבא ,טראווטסיירט א סעפע ןגאז ןוא םערא סעבאב

 טאה רע לייוו ,ליומ ןופ טראוו א ןזאלוצסיורא ןזיוואב טשינ

 דאד זיא רע .ךעלקעפ עטנפעעצ יד ןדניבראפ וצ טגאיעג ריז

 ־עג טאה רע .החפשמ רעד ןיא ןאמ רעקיצנייא רעד טציא

 ןוא רעטאפ םענופ ןעגנוגעוואב יד ריז ןענאמרעד וצ טווורפ

 .הניב טגעלפ רע עכלעוו טימ ,ןדאטעמ סגנודניבראפ ענייז

 רעד ןופ ןקע יד טימ ןרירווענאמ וצ ןביוהעגנא טאה רע

 טגנערטשעגנא ,קירוצ ןוא ןיה א ןוטעג ףראוו א ,ערדלאק

 טאה רע זיב דיוב םענופ ןוא טנעה יד ןופ ןעלקסומ יד

 ריז טאה רע .טייהרענעדנובעגוצ קעז יד טלעטשעגקעווא

 טלאוו רע יוו ,טנעה יד טימ ןבעגעג שטאפ א ,טכיילגעגסיוא
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 (ץיטשדלאג) ןלוג יאמש

 יוו ךיילג ,לוק ןכיו,ד א ףיוא טגאזעג ץא טביולעג ןיילא ךיז

 :עטאט רעד

 ,רענייד זיא םאד ןוא .טיירג זיא קאז ןייד ,עבאב —

 ןפיוא ןזיוועג חא — רעניימ זיא רעדיוו רעד ןוא .עמאמ

 .ערעדנא יד ןופ רעסערג ןעוועג זיא טאוו ,לקימולק

 :טגאזעג ןוא עמאמ יד טלכיימשעצ ךיז טאה

 .ריד ראפ רעווש וצ זיא רע —

 פאלק א ,ןטסאקטסורב ןייז טפוטשסיורא קעמייח טאה

 א טימ טגאזעג ןוא טסיופ רעניילק רעד טימ םיא ןיא ןוטעג

 :לוק ןכעלבערג

 .ןגארט וביא לערו דיא —

 טימ ןפונק יד ןוטעג ףיירג א ,ןגיובעגנייא ךיז טאה רע

 דנאטשפא ןא ןשיווצ סיפ ענייז טראפשעגנייא ,טנעה עדייב

 ןוטעג יצ א ,ןשטילגסיוא טשינ ךיז לאז רע רעגייטש ירוצ ןופ

 ־יילפ יד ףיוא קאפ םעד ןפראווראפ קידנלעוו ,טנעה יד טימ

 .ןעגנולעג טשינ םיא זיא םע רעבא ,םעצ

 ענעגיוצעגנא יד ןיא גבונאפש א טליפרעד טאה רע

 .סעווכאפ יד ןיא גאטייוו ןפראש א ןוא סמערא יד ןופ ןעלקסומ

 םיא ךיז טאה׳ס ןוא לאמ ןטייווצ א תוחוכ ענייז טווורפעג

 ־עג ןוא ןגיובעגנייא ךיז טאה רע .ןבעגעגנייא טשינ רעדיוו

 :עמיטש רעקידנעשטפעש א טימ ,לקעפ םוצ ,םיא וצ טגאז

 עמאמ יד ןוא אטשינ זיא עטאט רעד זא ךאד טסעז —

 טאה ןעבאב רעד ייב ןוא ןעלהנח םמערא עריא ןיא טלאה

 טשינ ,עטיב ׳ךיז ראפש .ךעלגנירעיוא יד ןעמונעגוצ ןעמ

 .םעציילפ עניימ ףיוא ףיורא ייג .ןייא

 טאה — קעמייח ,ןטראד טיירפשעצ ךיז וטסאה סאוו —

 ןשטייד יד ,ןייג ןפראד רימ — ףור םעמאמ רעד טרעהרעד רע

 .ךיז ןרעזייב

 טאה ןוא קעמייח טגאזעג טאה — ישעמאמ ,ףכית —

 ־עגסיוא טאה רע .לקעפ ןייז ןביוהפיוא טווורפעג טסיזמוא

 ,ןציפש־ךיש יד טימ םיא ןיא טעפאקעג ןוא םעציילפ יד ןכילג

 זיב ןטסיופ עטלייבעג טימ ךאלפרעביוא ןייז ףיוא טצעזעג

 ןפאלראפ ןענעז ןגיוא ענייז ןוא םיא ףייא ןלאפעג זיא רע

 טרעווראפ זיא ןטאט א .טייקנפלאהאבמוא ןופ ןרערט טימ

 ןטלאהנייא טלאוועג ןוא .טגאזעג ךיז רע טאה ,ןענייוו וצ

 טאה ,טשינ לאמנייק טנייוו עטאט א .ןרערט ןופ םארטש םעד

 א רעטאפ םעד ךיז ןענאמרעד טווורפעג .ןבעגעגוצ ךיז רפ

 רעקיזאד רעד ןיא .ןעלהנח ןעזרעד טאה רע זיב .ןקידנענייוו

 רעד טנייוועג טאה ,ןראוועג היובעג זיא יז ןעוו ,טכאנ

 רעסייוו רעד רעטניה ןופ ןגירשעג טאה עמאמ יד .רעטאפ

 טגעוואב ,טעב ןייז ייב ןענאטשעג זיא רעטאפ רעד ןוא ריט

 .ןגיוא יד ןופ ןענירעג םיא ןענעז ןרערט ןוא הליפת א ןיא ךיז

 ־עג ןענעז ןרערט עגייז חא ןעקמייח ןראוועג רעטכייל זיא

 .סולפ א ךאנ סולפ א טמארטשעג ןוא עטסיירטעג ןסאלפ

 .ב

 ןטימ ןרערט יד טשיוועגפא רע טאה טייהרעקידנטלאהאב

 ,לקעפ םעד ןדניבוצפיוא ןביוהעגנא ןוא ערדלאק רעד ןופ קע

 םיא טאה שטייד רעד רעבא ,טסאל םעד ןרעטכיילראפ וצ ידכ

 ןכאז לטניב ןייז ןופ טרעטייוורעד ,זדלאה םייב טפאכעגנא

 םאד .רעטומ רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןבעגעג םיוטש א ןוא

 ,לטניב סאד ןעמעננא חא ןרעקמוא דיז טווורפעג טאה לגניי

 :טגאזעג ןוא ךיז וצ ןגיוצעגוצ םיא טאה עמאמ יד רעבא

 ,ךעלקעפ ןייק טשינ ןפראד רימ זא טגאז שטייד רעד —

 .טופאק יוו ייס ןענעז רימ לייוו

 ־סקא יד ןשיווצ לפעק ןייז ןעמונעגניירא דניק סאד טאה

 ןיוש טאה רע לייוו ,רעטרינגיזער א ךיז טפעלשעג ןוא ןעל

 ןגעלפ ןשטייד יד .טראוו ןקיזאד םענופ שטייט םעד טסווועג

 .םיא טימ ןצינאב טפא ךיז

 דליוק א טרעהרעד ןעמ טאה עגר רעבלעז רעד ןיא

 ןוא ןעמוקעג ,עבאב יד געוו א ןגאלשעגכרוד דיז טאה .פלאז

 :טגערפעג קיטפאהדנאטשאב

 זטראד ןעמ טסיש םאווראפ ׳רעטכאט —

 טשינ טסייוו עבאב יד זא טרעדנווועג קעמייח דיז טאה

 .ןסאש יד ןופ טיידאב םעד

 חפ ןענאלאק יד ןשיווצ םאזגנאל ןעגנאגעג ןענעז ייז

 טייז רעד וצ רענייא עטסערפעגוצ ,עטרידנומ ןיורב־ןירג יד

 יד :ןרעדנא ןפיוא רענייא עטפוטשעג ןוא ןטייווצ םענופ

 ריא ףיוא קידנטייר טציז עלהנח תעשב ,רעטבעצ ןיא עמאמ

 ךיז ךעלעטנעה עניילק עריא טימ טווורפ ןוא גניר־הנותח

 ןופ .ןעמאמ רעד ןופ ןאצ ןקיצנאלג־דלאג ןטימ ןליפש וצ

 .קעמייח ןוא עבאב יד ןעגנאגעג ןענעז ןטייז עדייב עריא

 רעצנאג רעד ףיוא .סיפ ךיז ראפ ןעזעג טאה עלעגניי םאד

 יוו ןטארטעג ןענעז ייז .סיפ טיירפשעג ןבאה געוו חפ גנעל

 ־בלאפרעדנאנופ א ןביוהעגפיוא ,טעשטפאטעג ,ןיילא ךיז ןופ

 ןטערט עסיורג יד .עניילק ןוא עסיורג סיפ .ביוטש דיז ןקיד

 עניילק יד ןוא תוחוכ יד דיז טיהעגפא ןטלאוו ייז יוו העווש

 ןפיוא דצ ןייא ןופ רעטנוא ןעגנירפש ,לענש ןעייג רעדיוו

 רשפא ,רעטעפש ףיוא ןובשח א ןא ,גנונעדרא ןא ןטייווצ

 ־נגעלעג א טכאמעג ייז דיז טאה סע זא וליפא דיז ייז ןעיירפ

 .ריצאפש א ןופ טייה

 ־אב ייז ןבאה ,געוודייש א וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז ןעוו

 ןוא "רעטיילגאב עשישטייד" יד ןא ריז ןעניפעג ייז זא ,טקרעמ

 יד ןדנאוועג ךיז טאה .טזאלעג יירפ טשרמולכמ ייז טאה ןעמ
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 דנו ענ

 ןיא רעטצעל רעד ןשנאטששג זיא רעכלעוו ׳שטייד םוצ שמאמ

 :טגשרפשג ןוא ייר רשד

 זןדנעוו ךיז רימ ןפראד ווו —

 טגאזשג ןוא ןשלטקא יד טימ ןוטשג יצ א שטייד רעד טאה

 :שטייד ןיא םאוו־םעפע

 ןעז טשינ לאז ןשמ יבא ,טליוו ריא ןיהא ווו טייג —

 רעטומ יד טצשזשגרשביא טאה — םיפוצרפ עשידיי ערעייא

 טימ טגשרפשג שמאמ יד טאה .ןשקמייח רשטרשוו שנייז

 :טייקטסיירד

 ן ןאמ ןיימ טימ ןוטשג ריא טאה טאוו —

 ןופ טייז רשרשדנא רשד ףיוא שטייד רשד ןזיוושגנא טאה

 ־שג ןבאה טאוו ,רשטרשוו שכשלטש טגאזשג ןוא ייטאש רעד

 טלטיורראפ ןוא טייהנגשלראפ א ןיא ןשמאמ רשד טכארב

 .ןקאב שריא

 :טגאזשג יז טאה ׳טקיוראב ךיז טאה יז ןעוו

 םיא טאה ןשמ .טיירפאב ןשמ טאה ןטאט םשד ךיוא —

 .טיירפאב תא טכוזשגרשטנוא

 ןוא טייז רשקידנגשקטנא רשד ףדא טקוקשג ןבאה ייז

 ייז תששב ,ןדיי שפורג א טימ ןייטש רשטאפ םשד ןשזרשד

 טאה .טכוזעג טשפש ןטלאוו ייז יוו ,ןקילב יד טימ ןרשטשינ

 זיא קנווו רשד רשבא ,גנוטכיר ןייז ןיא ןשקנווושג שמאמ יד

 — :ןוטשג ףור א קשמייח טאה .ןשגנאגרשד טשינ םיא וצ

 ךס א ןבאה טייצ רשבלשז רשד ןיא רשבא — !שטאט !שטאט

 טסווושג טשינ טאה רשטאפ רשד ןוא שטאט ,שטאט ןגירששג

 :לוק ריא טימ םיורא שמאמ יד זיא .קשמייח טיירש םיא וצ זא

 קיטייצכיילג ןוא !אד ךיז ןשניפשג רימ !בקשי !בקשי —

 ןביוהשגפיוא ,טנאה רשד טימ ןשגנוגשוואב טכאמשג םשד טימ

 .ןשמוק לאז רש םיא טיידשגנא ןוא ןשלהנח

 ־ראפ ,החפשמ ןייז טקרשמאב רשטאפ רשד טאה ךשלדנש

 ייז ןשמובשגפיונוצ ,שטאפאק רשד ןופ סשלאפ יד טששטאק

 שגנאל ,שנשטסאמשג טימ ןפאלעג ןוא טנאה רשקניל רשד ןיא

 לאז שטאפאק סנטאט םשד זא טשינ טסאפ םש, .ןשגנורפש

 ־פארא ןלאז ןטק תילט םשנופ תויציצ יד ןוא ןביוהשגפיוא ןייז

 ןא ןופ ןראוושג טפאכראפ קשמייח זיא 'ןטיורד ןיא ןשגנשה

 ןדש ןוא — גנופיהרשביא ןא דאנ .הבשחמ א ןופ ךורבפא

 ןקשמייח טקירדשג ןוא ייז ןשיווצ ןשוושג רשטאפ רשד זיא

 ־שג ׳ןשלהנח ןשמונשגמורא ,רשפרשק םשנשטקאוושצ ןייז וצ

 רשד ףיוא ןגיוא שדלימ טימ טקוקשג תא ועבאב רשד טשוק
 .ןשמאמ

 תששב .קידנגייווש ןשנאטששג ייז ןשנשז גנאל שלייוו א

 ,ףוג םרשטאפ ןופ חיר םשד האגה טימ ןייא טפאז קשמייח

 םורא טמשנ של׳הנח ,רשגגיפ שנייז םורא תויציצ יד טלקיוו

 רשדדו שמאמ יד ןוא "שט־אט ,שטאט" טלפאלפ ןוא זדלאה ןייז

 ןאצ ןדלאג ריא ןוא ןגיוא שקידנלארטש טימ םיא ףיוא טקוק

 טרשטששצ טאה ןגייוושליטש םשד .לכיימש םשניא טמאלפ

 :שמיטש רשקידנגאלק ריא טימ שבאב יד

 רימ ןשנשז ריד ןא .בקשי ,ןשמוקשג טטיב וד טאוו טוג —

 ןאמ ןיימ טריפשג ךיז טאה יוזא טשינ .זאלספליה ןשוושג

 רשדניק ןוא ןשדרפ ןזאלרשביא טשינ ראט ןשמ .רימ טימ

 א ןרילראפ ןלאז רימ ןשוושג םרוג ןיוש טאה ןוז ןייד .ןיילא

 שטידו ,רשכשלייל ןשוושג טראד ךאד ןשנשז טש ןוא לקשפ

 ןייד בילוצ טא ןוא .םיכירכת שניימ דיוא ןוא רשכשלייל

 ..."טישכת"

 המשנ סשקמייח ןוא טלפאלפשג רשטייוו טאה שבאב יד

 ׳רימ ףדא ןא רשדדו ןיוש טרסמ יז, .ןראצ ןופ טלפאצשג טאה

 רש זא טרשיודאב טאה רש .האנש טימ טכארטשג רש טאה

 ןשטייד יד טאוו טוג, .ריא ףיוא תונמחר טאהשג רשירפ טאה

 לשוו טכאנ ייב .ךשלגנירשיוא יד ריא ייב ןשמונשגוצ ןבאה

 שכלשזא /שטשקאנ א ןייג לאז יז ,קוראפ ריא ןפראווקשווא דיא

 טאה רש זיב טכארטשגכאנ רש טאה שרשדנא תא ןשקנאדשג

 :ןשמאמ רשד ןופ לוק ןקידנבשגראפ םשד טרשהרשד

 ךיז טאה רש ,הנווכ שטוג א טאהשג טאה קשמייח —

 ושלשנוז ,טגאזשג קיטכיר באה׳כ .שטאט רשד יוו טריפשגפיוא

 ־ראפ־פאק א טימ רשטרשוו שריא טקיטשטשאב טאה רש

 .טייקראבקנאד טימ ריא ףיוא טקוקשג ןוא גיינ

 :שטאט רשד טגאזשג טאה

 ןשמ טאה ןכאז שניימ ךדא .שדרשוו ןייק טשינ טאה׳ס —

 טשוו רש .קיצראהמשראב ןוא קידשנג זיא טאג .ןשמונשגוצ

 .םיכירכת ףדא ןגראז ןדש

 טקוקשג קשמייח טאה טייצ רשצנאג רשד ןופ ךשמ ןיא

 ןקידכשבשנ א ןשזרשד םיא רש טאה םשצולפ .רשטאפ ןפדא

 ,ןרדששגפא דראב יד ,ןגיובשג ןקור ןייז .םשנשגאלשרשד א ןוא

 טציא טשרש .טשטציינקשצ קששאד ןצרוק ןטימ טוה רשד

 ־םדרא ןבאה טאוו ,ראה שיורג שנייז טקרשמאב רש טאה

 ןטניה ןופ זדלאה ןייז ףיוא ןוא ןפיילש יד תפ טראפששג

 ־פיוא קידנליוו טשינ ןבאה טנשה שנייז .שמארש שטיור א

 טאוו ,ןגיוא שצראווש יד ןוא טייצ וצ טייצ ןופ טרשטיצשג

 שטלטדרראפ יד ןיא ןפאלשגמורא ןשנשז ,ןראוושג טאמ ןשנשז

 םטכשלש אראפ טאוו ןמדו וצ טרשגאב קשמייח טאה .ןשלטידו

 טלאוושג ןדש טאה ןוא רשטאפ םשד ןוטשג ןשטייד יד ןבאה

 שנייז יוו ןשזשג טאה רש ןשוו רשבא ,לברא םייב םיא ןוט יצ א

 יד ןשגנולששגנייא רש טאה ,רשצ טימ םיא ףדא ןקוק ןגדא

 .לברא ןייז קיטכיזראפ טשלגשג ןוא שגארפ

 טאה — ןשטנשב למוג טימ טאג ןשקנאדאב ףראד׳כ —
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 (ןייטשדלאג) ןלוג יאמש

 ךיז טרעטייוורעד םעד בילוצ דלאב ןוא עטאט רעד טגאזעג

 רעד ףיוא ךיש ענייז ןבירעג ,ןעמאמ רעד ןופ ןאפש א זיב

 :רעיורט טימ טגאזעג תא דרע

 םיבייחל למוגה םלועה ךלמ וניהולא ׳ה התא ךורב —

 ...בוט לכ ינלמגש תובוט

 — ןבעגעגוצ ןוא עבאב יד טקידנעראפ טאה — ןמא —

 ...בוט לכ ךלמגש ימ

 רעד ןופ טרעהרעד ךיז ןבאה טנעמאמ ןבלעז םעד ןיא

 תא רעטאפ םוצ טקירדעגוצ קעמייח ךיז טאה .ןסאש טנעאנ

 :טעשטפעשעג

 .ןפיולטנא רימאל ׳ןענאד ןופ קעווא רימאל —

 תא לסקא ןייז ייב טפאכעגנא טאה עטאט רעד רעבא

 ןזיב ןביילב ןייטש לאז רע רעגניפ ןטימ ןוז םעד טיידעגנא

 יד ןופ תוללק ךיז טרעהרעד ןבאה םע .הליפת רעד ןופ ףוס

 ןעיירשעג־רעמאי ןוא ענעגאלשעג יד ןופ ןדלאוועג ,ןשטייד

 ןייז ףיוא ןוטעג קילב א טאה קעמייח .עטעדנוווראפ יד ןופ

 ־צולפ טרעוו םינפ רעכעלניורב ריא זא ןעזרעד ןוא ןעמאמ

 ןוא רעטאפ םוצ טרעטנענרעד ךיז טאה יז .סאלב גניל

 ןעלהנח ךיז ראפ טקורעגסיורא יז טאה ,םיא ןבעל קידנעייטש

 :טגאזעג ןוא

 .ךיז ןרעטנענרעד ןשטייד יד ,בקעי ,ריד גונעג —

 .טאג ןגעק טדער עמאמ יד, :קעמייח טכארטעג טאה

 /ףארטש ןייז ראפ ארומ טשינ טאה יז

 דמוא ,הליפת ןייז ןופ טרעהעגפיוא עטאמ רעד טאה

 ,טרעפטנעראפ ךיז טלאוו רע יוו םיור םוצ ןגרא יד ןביוהעג

 :טגאזעג ןוא ייז טזאלעגפארא

 .ןייג ןלעוו רימ —

 טגערפעג טאה ,ןענאפש וצ ןביוהעגנא ןבאה ייז דלאב יוו

 :עבאב יד

 ?רימ ןעייג ןיהא־ווו —

 ,ןעמאמ רעד טימ עטאט רעד ןבילבעג ןייטש ןענעז

 ןעבאב רעד וצ ךיז ץזנאוועג ׳ןטייווצ ןפיוא רענייא טקוקעג

 :רעטרעוו ענעדישראפ לוק ןייא ןיא טגאזעג ןוא

 .עשראוו ןייק —

 .ץענערג ר עד וצ —

 רעד ןבעגעגוצ טאה — עשראוו ןייק ןעייג עלא —

 ןבעל ןלעוו ,ןטראד ןייגקעווא רימ ךיוא ןלעוו — עטאט

 א קעמייח טאה .םעז רובעי דע ,רעטאפ ןיימ טימ ןעמאזוצ

 :טגאזעג ןוא טנעה יד טימ טשטאפעג ,ןבעגעג גנורפש

 .ןדייז םוצ ןייג רימאל —

 טאה — עשראוו ןיא ךיוא ךיז ןעניפעג ןשטייד יד —

 .ןסור יד וצ ןייג רימאל — עמאמ יד טגאזעג

 רעטאפ רעד טגאזעג טאה — עשראוו ןייק ןעייג עלא —

 .תונשקע טימ

 טאה — ןאמ ןייד םאזכראהעג ייז ,עניימ רעטכאט —

 .עבאב יד טגאזעג

 .קעמייח ןטעבעג טאה — ןדייז םוצ —

 ןסאלעג ןעוועג זיא םיטש ריא ןוא עמאמ יד טגאזעג טאה

 :ןגיוצעגנא ןוא

 .רימ ןעייג דנאלסור ןייק —

 םעד ךאנ ןוא ןגייוושליטש תפ עגר א טשרעהעג טאה סע

 סע ווו ׳קצעיוואזאמ־ווארטסא ןייק ןדנאוועג ריז ייז ןבאה

 .ןסור יד ןוא ןשטייד יד ןשיווצ ץענערג יד ןענופעג ךיז טאה

 .ג

 'גטייצ .געוו ןטיירב ןוא ןסיורג ןטימ ןעגנאגעג ןענעז ייז

 ןפיוא טעשטפאטעג ןוא טקארט םענופ פארא ייז ןענעז זייוו

 םאד טרעהרעד ךיז טאה םע ןעוו ,לאמלייט .ךאילש ןקידמאז

 טייז רעד ףיוא ויז ןגיוצעגסיוא ,ןענאלפארע יד ןופ שיורעג

 רעבא .טנעה יד טימ םינפ םעד טקעטשראפ ןוא געוו םענופ

 גנודאל רעייז ןפראוועגפארא טשיג ןבאה ןענאלפארע יד

 תא טצעזעגראפ ןבאה ייז ןוא ,םיטילפ יד ןופ פעק יד ףיוא

 ־ולבעג ןבאה סיפ םעקמייח •געוו רעייז ןיא ךיז טפעלשעג

 דמאז ןיידא זיא ןסירעצ ךיז ןבאה םאוו ךיש יד ןיא ,טקיט

 ענעבירעגפא יד טנערבעג ןבאה עכלעוו ,ךעלדנייטש ןוא

 טאה םאוו ,געוו רעקיזאד רעד .ןאפשעג־םופ םעד ןופ טיוה

 ןא םיא ףיוא ןפראוועגפיורא טאה ,ףוס ןייק טאהעג טשינ

 .טסווועג טשינ טאה רע טיידאב םרעכלעוו ,ארומ עראלקמוא

 עקידנענערב טימ ןגאלשעג זייוונטייצ םיא טאה למיה רעד

 ףוג םעד תא םידגב ענייז טצענראפ זייוונטייצ ןוא ןלארטש

 זיא רע זא ,ןפארטעג טאה םע .רענייב יד ןופ ךראמ ןזיב

 לאמטפא תא ביוטש סנקלאוו טימ ןעמונעגמורא ןעגנאגעג

 ןגאלשעג טאה סאוו עראפ ןופ עראמכ א ןיא טזיירפשעג

 ןייז ףיוא טנקירטעג ךיז ןבאה עכלעוו ׳רעדיילק ענייז ןופ

 ־נוט ,ןקידשופיע ןא ןיא ןעקנוזעג רע זיא לאמלייט .רעפרעק

 עפראש טרעיולעג ןבאה סע אנד ןכלעוו ףיוא לרעסאוו ןלעק

 עטיירב יד .סיפ ענייז ןיא ךיז ןכאטשעגניירא ןוא ךעלדנייטש

 ־עפעלק רעד טימ עקידנעשטשילב ןוא עצראווש ,רעדלעפ

 ־טיירב יד ,םעדורג עטרעקעגרעביא ןופ טייקסאנ רעקיד

 סעקשופ ענרעכעלב ענעדנובעגוצ טימ רעמייב עקימאטש

 ןבאה ,םיפוג ערעייז ןופ טפירטעג טאה םע ווו ,רעטרע יד וצ

 טפעלשעג ךיז טאה רעטאפ ןייז .המיא ןא םיא ףיוא ןפראוועג

 ןדעי .ןענעוואד וצ טרעהעגפיוא טשינ ןוא רענעגיובעגנייא ןא
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 דנו ענ

 .ורפא וצרוק א ךאנ וליפא ,ןייג וצ וא טביוה ןעמ ןעוו ,לאמ

 ךיז רעטאפ רעד טאה לאמ ןייא .הליפת ןייז ךיילג רע טגאז

 :ןוז םוצ טגאזעג ןוא טלעטשעגפא

 ןבאה טנעה םטאג ?י זדנוא םורא טאוו טלעוו יד טסעז —

 םר אסכ לע ,רע טציז ןבלעוועג ןביז רעטנוא .ןפאשאב יז

 טציז שדוקה תויח ןוא םיכאלמ ןוא םיפרש רעבירא ,אשינו

 וצ ךעלמיכאלמ יד רע טקיש ןטראד ןופ .טכאוואב ןוא רע

 ןעמולב יד ןיא ןוא ןצארפשפיוא ןלאז ייז רעמייב יד ןעניווואב

 ־ראפ לאז יז דרע רעד ןופ דמאז ןיא ,ןעילבעצ ריז ןלאז ייז

 לאז יז זיז רעד תפ ןלארטש יד ןיא ,זארג טימ ןרעוו ןסקאוו

 ךורב שודק ןופ גיוא םאד .םיאורב עשידרע יד טכיל ןבעג

 ןיא טכאמעג זיא דאז עדעי .טלעוו רעד ףיוא ןפא זיא אוה

 .גבונעדרא ןוא רעגייטש ןיא ,םאמ א

 טימ טנוואדעג קעמייח ריוא טאה געט עקיזאד יד ןיא

 רע טאה יוזא — ״םיכלמה יכלמ ךלמ״ םוצ ןזעוו ןצנאג ןייז

 ןלייצ תא וייג םעד ןטימ ןיא .ןצראה ןייז ןיא ןפורעג םיא

 ןדנאר יד וצ טקיטסעפעגוצ ןעוועג ןענעז סאוו ,רענייטש יד

 ךיילג ןוא תוליפת ענייז ןסאפראפ רע טגעלפ ׳געוו םענופ

 טנעקעג רע טאה ןצאז עכעלטע .רעפעשאב ןראפ ייז ןסיגסיוא

 ןטכאלפעגניירא ייז טאה רע ןוא תוליפת־געוו םרעטאפ ןייז ןופ

 .ןטעבעג ענייז ןיא

 ןוא ןביוהנא רע טגעלפ — םיכאלמה יכלמ ךלמ —

 ןליוו ןייד ןייז לאז — למיה ןיא טייקטכראפ טימ טקוקעג

 טשינ ךיז לאז םע ךעלמיכאלמ ענייד ןטלאהפא טסלאז וד ןוא

 ךיוא תא •ויוש טסוה עלהנח .ןגער א זדנוא ףיוא ןזאלפארא

 גנערב ןוא םולשב זדנוא ריפ .טולב טימ טייפש עטאט רעד

 ןבעגקעווא זדנוא טסלאז ןוא .עטאכ רעשירעיופ א ןיא ןיידא

 ןוא ןגיוא ענייז ןיא דאנג ןוא ןח ןעניפעג ןלאז רימ םיא וצ

 דבכמ זדנוא ןלעוו לאז רע ךעלמיכאלמ ענייד םיא וצ קיש

 ןוא — .לפאטראק עכעלטע טימ ןוא רלימ זאלג א טימ ןייז

 זא טאהעג ארומ טלאוו רע יוו ,ןקידנע רע טגעלפ לענש

 /ה התא ךורב — ןבאה הטרח טשינ לאז רעקיטכעמלא רעד

 .טעבעג ןיימ טרעה םאוו

 ־פיוא טימ ןביוהעגנא עבאב יד טאה געט עקיזאד יד ןיא

 שטאכ .םיטש רעקידלודעגמוא ריא טימ ,דייר עקידנרעדאפ

 םעד ןוא רעטומ רעד ןפראוונגעקא יז טגעלפ רעטרעוו עריא

 טאה לאמנייא .ייז ראפ טאהעג ארומ קעמיית טאה ׳רעטאפ

 ־טנא טימ טגאזעג ןוא געוו ןטימ ןיא ןטלאהראפ ריז יז
 :טייקנסאלש

 טכוד .םייה א ןרעקמוא ךיז ליוו ךיא ,רעטכאט ןיימ —

 .טריצאפש גונעג ןיוש ןבאה רימ זא ריז

 ןריצאפש רימ — רעטומ יד טגאזעג טאה — עמאמ —

 ןרעדנאוו רימ .טגאיעגסיורא זדנוא ןבאה ןשטייד יד .טשינ

 .זיוה יינ א ןעניפעג וצ םוא

 עבאב יד ןגירשעג טאה — זיוה יינ ןייק טשינ ליווכ —

 .זתה ןיימ ןיא ןרעקמוא ריז לתו׳כ — סעכ טימ

 ןטלאהוצנא ךיז ןטיירג ייז זא ןעזעג טאה יז דלאב יוו

 ־ראפ תא רעטאפ םוצ טרעטנענרעד ךיז יז טאה געוו רעייז

 ז דוס א ליטש רעד ןיא םיא טעיורט

 ךס א ןטלאהאב ךיא באה ,םייה רעד ןיא ,ןטראד —

 לעטשנא ןייק טשינ ךאמ .טפלעה א ןבעג ריד לעוו׳כ.ןראלאד

 .טיילק ןייד ןרעסערגראפ ןענעק טסעוו .ןטראפשעגנייא ןא ןופ

 .ןעלטנאמ רעמ ןעיינ

 ,טרעפטנעעג טשינ טשינראג ריא טאה עטאט רעד רעבא

 ןטלאהעגרעטנוא קיטייצכיילג ןוא םערא ריא טעלגעג ראנ

 .ךיז טימ ןגיוצעגטימ ןוא יז

 :עבאב יד טגאזעג טאה לאמנייא

 ריר ךיא .תבש םוחת םענופ םיורא ןתש ןענעז רימ —

 םעד ןייז ךישממ טשינ ראט ןעמ .ןענאד ןופ טשינ ךיז

 ,םיוב ןקיזאד םעד ןעקרעד ךיא .תבש זיא טנייה .ריצאפש

 .םוחת םענופ ץענערג יד זיא םאוו

 יז טווורפעג תא רעטאפ רעד טלעטשעגפא ךיז טאה

 טשינ ןענעז ייז זא טרעכיזראפ ןוא ןטוג טימ ןדעררעביא

 .טנעאנ ןתש זיא זיוה רעייז טרעיינ ,תבש־םוחת םעד רעבירא

 טגאזעג ןוא רעגניפ־ץיפש יד ףתא ןבתהעגפתא ךיז יז טאה

 :םיטש רעכיוה א טימ

 טסלאז וד לתו ךיא .ראנ וצ טשינ דימ ךאמ ,בקעי —

 ןלייצרעד ןתש לעוו ךיא .םייה א ןרעקמוא דימו ףכית דימ

 פא וטסיג יוזא טא .רימ טימ ךיז טסייגאב וד יוו ןטאט ןייד

 יז טאה — רעטכאט ןיימ ,רימ טימ םוק .רעגתוש ןייד דובכ

 ןעמענ טשינ לתו ךיא — רעטומ רעד וצ ןדנאוועג םיצולפ ויז

 .תוריבע ענייז ןיא קלח ןייק

 ןגיוצראפ למיה רעד ריז טאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןבתהעגנא טאה ןגעריירפש רעניד א ןוא םנקלאוו עארג טימ

 ־גוא טסערפעגפיונוצ ךיז טאה החפשמ עצנאג יד .ןפירט וצ

 ־קירדעגנייא ,יוזא ןענאטשעג תא םיוב ןטגייווצראפ א רעט

 יד רעטנוא תפ טקוקעגסתא תא טשראפעגכאנ ןוא טייהרעט

 ־רעסאוו יד טיירפאב סאוו ,למיה וקתר ןפיוא רעטעלב

 ןענעז םנקלאוו יד .רעדיילק ןוא פעק ערעייז ףיוא סנפארט

 עסיורג ןזאלפארא ןעמונעג ןוא רעטכידעג לאמא םאוו ןראוועג

 ־ראפ ןוא טקראטשראפ דלאב ריז ןבאה עכלעוו ׳םנפארט

 ־תרג עקיטכאנראפ א .ןסולפ־רעסאוו עקימארטש ןיא טלדנאוו

 ןבאה לאמנייא טימ .ללח םעניא טיירפשעגסיוא ךיז טאה טייק

 רעטילפש־־רעייפ ןקיגנאלש א טימ ןעלמיה יד ןטלאפשעצ ךיז
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 (ןייטשדלאג) ןלוג יאמש

 א טנעאנ רעד ןיא ןבעגעג לקייק א ךיז טאה םיא ךאנ ןוא

 .רענוד רעקיטכעמ

 קעמייח טאה — דחא ׳ה וניהולא ׳ה לארשי עמש —

 טימ ןעוו ,לוק ןסיורג א ףיוא ןסור ןטאט םעד טרעהרעד

 .לטנאמ ןייז רעטנוא ןעלהנח ןייא רע טלקיוו טנעה ענייז

 וצ םאוו טשינ טסאה ,ןרעה טשינ ךיד טעוו טאג —

 עמיטש סעמאמ רעד ןסירעגכרודא ךיז טאה — םיא וצ ןפוד

 .טכייפ ןעוועג ןענעז ןגיוא עריא ןוא

 ןוא םערא םרעטאפ םענא ןעגנאהעגנא קעמייח ךיז טאה

 :רעיוא ןייז ןיא ליטש רעד ןיא טגאלקעג

 עדייז רעד ׳ןדייז םוצ ןייג ,עשראוו ןייק ןייג רימאל —

 זדנוא ליוו טאג .טנוואד עבאב יד ךיוא ןוא גאט ןדעי טנוואד

 םענופ טאלב א ןסירעגפא ךיא באה לאמנייא .ןפארטשאב

 .טרעכיירעג ןוא לטעלב־םונ א םיא טימ טיירדאפ ןוא רודיס

 רע .ןדייז םוצ ןייג רימאל .ןפארטשאב טאג ךימ טעוו טציא

 .ןצישאב זדנוא טעוו

 טעשטפעשעג ,רעטאפ םוצ טקירדעגוצ ךיז טאה קעמייח

 לוק א ,לוק םעמאמ ןייז טרעהרעד טאה רע זיב ןטעבעג ןוא

 ־רעסאוו יד ןופ םארטש ןרעביא ןעוועג רבוג ךיז טאה סאוו

 .ןסולפ

 יד טשינ טעז טאג ,קעמייח ,ארומ ןייק טשינ באה —

 ...עכאווש ןופ ןוא ,גראווניילק םענופ םישעמ

 ראנ טאה רע .טרעפטנעעג טשינ טאה רעטאפ רעד

 ־הנח ןופ עלעפעק ןטכייפ ןרעביא טנאה ןייז טריפעגכרודא

 פא טאפש עמאמ ןייז זא ןענאטשראפ טאה לגניי סאד .ןעל

 ןטעבעג ןוא למיה ןיא טקוקעג רע טאה דחפ ןופ .טאג ןופ

 ןיא ףיט רעבא .טנורג םוצ ןעמוק טשינ לאז ץילב רעד זא

 טקיניירעג טשינ טעוו עמאמ יד זא טסווועג רע טאה ךיז

 ךלמ םענופ טאפשעגפא טאה יז .טאג טלדיזעג טאה יז .ןרעוו

 ןופ ןראוועג טלסיירטעגפיוא זיא קעמייח .םיכאלמה יבלמ

 טשינ טאה רע זא ,סאמ אזא ןיא גנוקעדטנא רעקיזאד רעד

 ־עגפיוא ןא ןוא טרעהעגפיוא טאה ןגער רעד זא טקרעמאב

 ןוא ןלארטש עריא טימ טקוקעגסיורא טאה ןוז עטרעטייל

 יד קידנלסיירטפא ,ןרעשטיווצ וצ ןביוהעגנא ןבאה לגייפ יד

 ףיוא תונמחר טימ ןראוועג טליפעגרעביא זיא רע .ךעלעגילפ

 ־עג ןוא ןרעוו טפארטשאב בורקב טעוו עבלעוו ,ןעמאמ ןייז

 ־דניירפ טימ ןוא ןגיוא עקידתונמחר טימ ריא ףיוא טקוק

 :טגערפעג ןוא ריא וצ טרעטנענרעד ךיז טאה רע .טפאש

 ?םיא ראפ ארומ טשינ טסאה ...ןוא ...ישעמאמ —

 — טגאזעג יז טאה — אצמנב ןעוועג טלאוו רע ןעוו —

 ,פאק ןרעביא ךאד א ןא ,דנו־ענ ןעוועג טשינ רימ ןטלאוו

 טלאוו ׳למיה ןיא ןענופעג ךיז טלאוו רע ןעוו .עקירעגנוה

 זיא טציא .רעטרעוו עזאלניז ןייק טדערעג טשינ עמאמ ןיימ

 .קנארק ,עמאמ ןיימ קנארק יז

 טייקנארק ןימ אראפ םאוו טרעדנווועג קעמייח ךיז טאה

 ךיז טגאלקאב יז לייוו .ןעבאב רעד ייב ןענופעג ןעמ טאה

 ןעמ םאוו ץלא ףיוא טסע ,גאטייוו םוש ןייק ףיוא טשינ ךאד

 ־עג א רעדא ץכעלאש ןיא לפאטראק א יצ ,ריא טגנאלרעד

 םענרעזייא ןא ןיא טכאקעגפא טאה ןעמ םאוו ,דלעפ ןופ םקיוו

 ךיז טעב יז ביוא ןוא .רענייטש עטלעטשעגפיונוצ ףיוא פאט

 ז ןענופעג םעד ןיא ןעמ טאה ןורסח אראפ םאוו ,םייהא קירוצ

 ךיז ןליפש ןוא םייה א ןרעקמוא ךיז ליוו ,קעמייח רע ךיוא

 ןקיזאד םעד םיורא טשינ טגנערב רע ראנ ,ןהיבצ טימ

 .ןפיל ענייז ףיוא שטנווו

 יד טרזחעגרעביא טאה — קנארק רעייז זיא עבאב יד —

 יז יוו קנעדעג ךיא .ןעוועג יז זיא עמאמ עטוג א ׳— רעטומ

 םעגראפ ,עלהקבר" :ןפורעג ןוא ריט רעד ייב ןענאטשעג זיא

 ןיילק ואד ןיב׳כ .ךסיורד ןיא םאנ זיא׳ס ,ןשאלאק יד טשינ

 ןיא ןענוואד יז טגעלפ בוט־םוי ןוא תבש .וד יוו יוזא .ןעוועג

 ־טימ יז טאה ךימ ךיוא ."םישנ תרזע" רעד ןיא ,לוש רעד

 יז טאה ,ןרהא רעדורב ןיימ ,ןוז ןייא .ךיז טימ ןעמונעג

 ןייז חטתשמ ךיז לאז רע לארשי־ץרא ןייק טקישעגקעווא

 ךיז ןעניפעג סאוו ,יד ראפ ןטעב ץא םירבק עקילייה יד ףיוא

 ןופ גנאגסיוא םעד ריד וטסאה טא ,טציא .ןויצ ןופ תחמ

 .טאפש טימ טקידנעעג יז טאה — ...טעבעג ןייז

 ־עג טאה ׳עמאמ יד טלייצרעד ןכאז עקידריווקרעמ,

 /טדערעג טשינ יוזא רימ וצ יז טאה לאמנייק, ,קעמייח טכארט

 ־דגעטשראפ םיא זיא טלייצרעד יז םאוו ץלא טשינ שטאכ ןוא

 ןייא רעבא ,ןעוועג ןיילק זיא רעטומ ןייז זא ,סאד יוו ׳דעל

 ןיא רעטעפ א טאה רע :ראלק קידנעטשלופ םיא זיא ךאז

 טסע ןעמ ווו ,דנאל ןטייוו ןקיזאד םעד ןיא •לארשי־ץרא

 ריא טימ ךיז טשטנעב ןעמ סאוו ןוא רעסקאב ןוא ןצנאראמ

 "םילשוריב האבה הנשל" טגאז ןעמ ןוא טאטש רעקילייה

 — ״םילשוריב ,םילשוריב״ :גנונאטאב טימ וצ טיג ןעמ ןוא

 זיא םאד .רעטעפ א ןענופעג רע טאה דנאל ןקיזאד םעד ןיא

 ־עשטעג םיא ןבאה םיצקש יד ןכלעוו טימ ,טרא עקיזאד סאד

 טציא ןוא ."עניטסעלאפ ןייק ייג ,דישז :ןגירשעג ןוא טעפ

 רעד ןיא טריטסיזקע עניטסעלאפ זא עמאמ יד טקיטעטשאב

 .טייקכעלקריוו

 ןעייג יוו־ייס, :רעטומ ןייז וצ ןגאז קעמייח טלאוועג טאה

 ־סעלאפ ןייק ןדנעוו ךיז רימאל ,טייוו זיא געוו רעד ןוא רימ

 טיורב ךיוא זדנוא טעוו רע זא ךעלגעמ .רעטעפ םוצ עניט

 םעד .דלימ זאלג א ןעקנירט וצ ןבעג רע טעוו ןעלהנח .ןבעג
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 דנו ענ

 טשינ רימ ןבאה דנאלסור ןיא .טסוה םענופ ןלייהסיוא ןטאט

 טראוו ןייק טאה רע רעבא .רעטעפ ןייק טשינ ןוא ןדייז ןייק

 טקיטפעשאב ןעוועג זיא עכלעוו ,ןעמאמ רעד טגאזעג טשינ

 וצ ןעמוק לאז יז ןעבאב רעד טימ טייצ רעקיזאד רעד ןיא

 םאד טרעהעג ןוא ייז וצ טרעטנענרעד דיז טאה דע .ךיז

 :ןעבאב רעד ןופ ןרעטסילפ

 ןיא טזאלעגרעביא ךיא באה סנפארט־ןאירעלאוו יד —

 .רימ גנערב ןוא ׳ישרעטכאט ,ףיול א ביג .בוטש

 יעג העטומ ןייז טגאזעג טאה — עמאמ הלאב טא —

 א לקעז ריא ןופ ןעמונעגסיורא ןוא טייז א ןיא ךיז ןדנאוו

 א ןבעגעג פארט א ,טייקיסילפ רעניורב א טימ עלעשעלפ

 .זאב סעבאב רעד וצ טרעטנענרעד ןוא עלעכיט א ףיוא לסיב

 — ?טגנערבעג ןוא בוטש ןיא ןעוועג ןיוש טסיב —

 .ישרעטכאט ׳קנילפ ךאר טסיב וד — טרעדנווועג ךיז יז טאה

 וד רעבא .ןעגנערב וצ ןסעגראפ וטסאה רעקוצ עלעקיטש א

 .ריד ייב ןבילבעג ךיא ןיב טסיזמוא טשינ .עקנילפ א טסיב

 ןעד יצ .טאהעג דלאה ךיד ךיא באה רעדניק עגיימ עלא ןופ

 ןוא לארשי ץרא ויא םאוו רעד ןעמוק טנעקעג טשינ טאה

 עגיימ טימ ןפעלש טשינ ךיז לאז ךיא אטיוא א ןיא ךימ ןעמענ

 רע טקינייפ קידנוויכב .עשורמ עשר א זיא ןאמ ןייד ז סיפ

 יד רעבא .ריצאפש ןקידנרעטאמראפ ןקיזאד םעד טימ דימ

 — ןבעג טשינ םיא ךיא לערו קנאש רעד ןיא סאוו ןראלאד

 ןענעז ייז — עמיטש רעשירעגיז א טימ טגאזעג יז טאה

 .טקישעג רימ ןבאה עקירעמא ןופ עגיימ רעדניק יד .עגיימ

 םיא לאז .דמשנ ןייז הנאל ןקילייה םעניא ןוז רעד רעבא

 ןוא ןצנאראמ ןייק טשינ טקישעג טשינ רימ טאה רע .סיורא

 .אטיוא ןייק טשינ

 םינמיס םוש ןייק ןבילבעג טשינ טציא ןיוש ןענעז סע

 טייצ רעצרוק א טימ ןפאלראפ זיא סאוו םערוטש םינופ

 עטכייפ יד טעראפעג ןוא טמעראוועג טאה ןוז יד .קירוצ

 רעסאוו טיט עטפאזעגנא םקעמייח טלטרעצעג ןוא דרע

 ־םיוב ןרעטנוא ןופ טראשעגסיורא ךיז טאה רע .רעדיילק

 ףיוראדחאב רעטאפ ןכאנ ךיז טפעלשעגכאנ ןוא רעטעלבעג

 •געוו ןפיוא
 ,"הנורחא תרומשאב" רוב םענופ ןגוצסיוא)
 .("הדסמ" גאלראפ ,39—29 ׳ז ,יירד לטיפאק

 14 ןב .1933 תנשב ןייוסב דלונ *לוג יאמט*
 אבצב ןיצקכ תרש .ץוביקב ךנחתנו הצרא הלע
 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה רגיב .עבקה

 הכ דע םסרפ .הירוטסהלו תירפסל םיגוחב
 םינוש תע־יבתכב תרוקיב ירמאמו םירופס

 .תויהש אלל שיאד חתפ - י לארשי־ץראל עיסנל התא הציר —
 ז לארשי־ץראבש םימותי־תיבל —- ■

 םיבר םידליו םש היהי יזוי ףא — ףיסוהי שיאה שיגדה — יארשי־ץראל —
 .םירחא

 ז .ררימו —
 .םירחא םיבר םידליו .דרימ ףא —

 .קמייח עבק — םיסותי —
 .קמייח לש ותעיבק תובהלתהב שיאה שיחכה — םימותי ויהי אל ונלצא — י

 :השיחלב רמאו ויפעפע שיאה ליפשה .ןומא רסוח לש םייניע רענה וב ןתנ '־
 ,.ומכ ...וסכ שיגרת ץיביקב ונלצא ךא ,היחנ אל ךמא תאו ךיבא תא םנמא —

 .תיבב
 — ז קבונילאסבש הז וא םנקשאטבש םימותיה־תיב ו תיב הזיאב ומכ —

 .קמייח השקה
 :ידגנכ חיטהו םדא ותוא לש ותונלבס העקפ

 __ימיתי־תיבב ןסג ארך תיב3 ן-נ ךל יתרסא —

 ונומא רסוח הלגתמ .רפסה לש םינורחאה ויפדמ הקתעהש ,וז החישב .י
 ילתכל ץוחמ ,םירחא םייח לש םמויק תורשפאב ,האושה טילפ רענה לש 1
 םיעיבטמה המחלמה תוארומ 1יש האצות ונה ןומאה רסוח .םימותיה־תיב
 ןיב קחשמ רודכל דליה ךפוה דציכ ראתמ רפסה .הכרה ושפנב םמתוח (
 תמתוח ורשבב תתרוח ןשו ןש לכשכ ,המחלמה תנוכמ לש םילגלגה יניש ן
 ןמ היסור ינפ לע םידודג ,תיבה ןמ שוריגה ,יצאנה שוביכה :םימד
 ףוסבלו םימותי־תיבב םייחה ,המחה טנקשאטל דעו גלשומה ןופצה

 דליה אצמנ םוקמ לכב .תוימשיטנא ךותמ ול רכנתמה .תיבל הבישה
 ךישמהל וגברדמה יזיפה בערה ןיבל תוומה תמיא ןיב דימתמ קבאמב

 המחלמה תינשב קמייח ההוש וב .םימותיה־תיב .ומו״ק לע םחלהלו .
 תוינדשחה ויתובושת ןאכמ ,ול רכימה ידיחיה תיבה אוה תונורחאה

 .לארשי־ץראמ חילשל

 תפוקתב לארשי םעל למס קמייח רענה לש ותומדב תוארל רשפא ילואו
 העשב.ךא .הנורחאה תרומשאב םינוא־רסה םעה דמע הב .האושה
 .לארשי־ץרא לש התומדב רחשה תישאר םג תרומשאה הרשב וז הנורחא

 .םיקתרמו םייח ,םייטנתוא םירואיתה .הבר תיתונמא תלוכיב בותכ רפסה

 ב״כשת חגשל שרב רשא םש לע יתורפסה סרפב ורבחמ תא הכיז רפסה

*__ 
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 גרעבנירג .י

 ןיא טקגאצ לטכיל 8 ,רעכעל־זאנ יד טסייב חיר־ןילאטפאנ

 ףיוא ןטלאטשעג־ןטאש טימ טצנאט ןוא רעטכייל םענעשעמ

 םיוטש א טימ ךעלייל א — עגאלדאפ רעד ףיוא .טנעוו יד

 ענעדייז רעדיילק ,םעצינדופס ,ךעלטפאק :שעוו ןוא רעדיילק

 ,ןניצ ,ץכעוטנא שירעדניק ןוא עשירענעמ םידגב ,עטסארפ ןוא

 .גראווסייוו ער עדגא ךאנ ןוא רעכוטנאה ,רעדמעה ,ךעלכיצ

 טקוק גראווסייוו ןוא רעדיילק סיוטש ןטפיוהעגנא ןופ

 עטיירב יד טימ עלעקפוק סאד .עלעקפוק ץראווש ןדייז א סיורא

 ־לעוו ,פאק ןקיטראטעלעקס א ,טריצאב רעדנעב ענעטעמאס

 — טנעה עטראדעגסיוא ראפ א ףיוא טראטשראפ טור רעב

 ץלא סאד יז זומ ןעיראש ןטימ ןגראמ — .לסיז עמומ יד

 .ןזאלראפ

 טימ ןפאלק רעטרעוו ייווצ יד — ךעגיגאב ןגראמ״

 ןגראמ .פאק ןטלא ,ןעיורג ריא ןיא ךעלרעמעה רעטנזיוט

 ןעלמאזראפ ךיז טייק ןוא דניק טימ ןדיי עלא ןזומ ןעניגאב

 ־קעווא ייז לאז ש״מי שטאד רעד ,ידכב ,ץאלפ־קראמ ןפיוא

 ־םיוא זא "ןעלדיזרעבירא" ןושל ןטלאשראפ ןייז ףיוא — ןקיש

 .רעקיצראה עטאט !ןרעוו רע לאז ןטאזעג

 ־ארוב ןייא טסייוו הקיש םאד ןעמ טעוו ווו ןוא —

 ־העשת" םייה עשידיי רעדעי ןיא זיא — עלייוורעד ...םלוע

 עקידיירפ־ןכאטשראפ טימ טקוק סעיאג םאד ןוא ,"באב

 ,ךעלעדיי ,א :טיישראפ יוזא ייברעד טלמרומ ןוא סענאגיוא

 !טייוו ראג ,לטיב א טייוו ןקיש סאד ךייא ןעמ טעוו !ךעלעדיי

 ...למיה םוצ ןא ייברעד ןזייוו ןוא —

 זיא טא .םיעשר עכלעזא ייז ןענעז עלא טשינ ,תמא —

 ,ףראד ןקידנבענרעד א ןופ קעצאוו ןעוועג אד ןטכענ לשמל

 — שממ ןגיוא יד ןיא ץוערט טימ ריא ייב ןטעבעג ויז ןוא

 .ןצישאב ךיד ךיא לתו בייל ןיימ טימ ,רימ וצ לרטומ םוק

 ? םעקצאוו עכלעזא אד ןענעז לפיוו ראנ —

 ?יז ןוא

 ןייג ןוא לארשי־ללכ םעד ןזאלרעביא יז ןעק יוזא יוו

 .תועשר םאד ,םיעשר יד ,יוא .ראי עקידניז ראפ עריא ןתועטאר

 .ךיז יז טקראטש — !ייז הכמ א ראנ — .עמומ יד טצכערק —

 ריא ןופ ןסיוו טשינ ןליוו ןגיוא עדימ עריא רעבא

 רעד רעביא םורא םאזגנאל ןרעדנאוו ייז .ןוחטב םענרעזייא

 טימ ןוא עלעקניוו ןדעי טימ ךיז ןענגעזעג ןוא קידנטעלג בוטש

 ,ןראי עריא עלא טבעלעג יז טאה אד ...לבעמ לקיטש ןדעי

 ־רעביא ץלא סאד יז זומ ,טציא ?טציא ןוא .דיירפ ןוא רעצ ןיא

 (גנולייצדעד) לו7יז עמומ >ד
 קט1ט>ופ שוריג םער טעמדיוועג

 — טעב םעגעגייא ןפיוא ןבראטש וצ טרעשאב טשינ — .ןזאל

 טאה טגאזעג םנייטש׳מ לפיוו ,אי ביוא — .עמומ יד טצפיז

 .ןעקנאד וצ טאג ׳ןיוש רעקיצעביז א ?ןבעל וצ סאד ךאנ יז

 ןוא עזייר־םגנונגעזעג רעייז ןופ קירוצ ןעמוק ןגיוא עריא

 .רעדיילק םיוטש םעד ןקילברעד

 יז ףראד ןעמענ זא ?ןעמענ רעירפ אד יז לאז סאוו —

 אט !ליפיוזא ע״עק יז טאה ןבאה ןוא עלעקעפ ןיילק א ראנ

 ןוא .יאדווא עטסקיטייב םאד ?ןעמענ רעירפ אד יז לאז םאוו

 ?קיטיינ טשינ ןעד ריא זיא עקירביא ץלא םאד

 יוו — םעצולפ ןוא םעד טימ טבעלעג גנאל־ןבעל א —

 ןופ לייט א זיא עלעציפ סעדת זא !?ןדיישעצ ךיז יז טעוו

 ןופ עטאפאק ענעסאלטא יד לשמל טא .ןבעל ןוא בייל ריא

 יז ןעמ טזאל יוו — .םיא ןדע־ןג ןקיטכיל א — לבייל רעטעפ

 ?הלילח טנעה אמט ןיא ןלאפגיירא לאז יז ?רעביא אד

 ־גקערטש טעשטפעשעג עמומ יד טאה — לבייל ,לבייל יא

 אד טלאוו רעטעפ_רעד ךיילג ׳טנעה עקידרענייב עריא קיד

 ־וקעג עקאט רע זיא רשפא ? רשפא ןוא .ןענאטשעג ריא ראפ

 ...? ןענעגעזעג ךיז ,ןעמ

 ךיז ,עטאפאק ענעסאלטא יד ןעמונעג טאה עמומ יד

 ,לברא עריא טעלגעג ,ץנאלג ןצראווש ריא ןיא טלגיפשעג

 ־ראפ ךיז טאה עלעכיימש טמולחראפ א ןוא ןעלסקא עריא

 יד-.ליומ ןקידרענייצנא ריא ןופ לקניוו א ןיא טעבנג

 טקנאלב ךוטשיט ערעביוז עסייוו סאד ,ןטכיולאב לעה זיא בוטש

 ־הלח ןרעטנוא קידתועינצ ןגיל תולח יד ,שיט ןופ פארא

 — םרעטכייל ענרעבליז יד ןיא ןענערב טכיל יד ןוא לכעטשיט

 ...םטכאנוצ־קיטיירפ

 ־טוג" ןטיירב א טימ לוש ןופ ןיירא טמוק רעטעפ רעד

 ןוא ןיחא קידנענאפש ,ןוגינ א טימ טגאז ןוא "!לסיז תבש

 ןא רע טסיג ךאנרעד "תרשה יכאלמ ,םכילע םולש" ,קירוצ

 יוא ? שודיק רעד ראנ — שודיק םוצ סוכ םעד קידתובחר יוזא

 ...יששה םוי — ךיג יוזא םיא טגנילש רע יוו !ייוו

 ךאד זיא׳ס ? שודיק םעד יוזא וטספאכ םאוו !לבייל —

 — ךיז טקנעדעג טייקשיראנ א — !ןשקאל עסייה אק שינ

 רעטייוו טלכיימש ? שיפ יד טנייה ןוא .עמומ יד ךיז טלכיימשעצ

 ,לבייל יא — .רעפעפ רעטיול ןוא רעקוצ רענייר — עמומ יד

 !רעכוק א לאמנייא ןיוש טזיב ,לבייל

 .שיפ יד ןכאק וצ ןיילא טאהעג ביל טאה רעטעפ רעד —

 ךעבענ טאה רע ראב ,טהנעטעג רע טאה — תבש דובכל —
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 לסיז עסומ יד

 ןיא ןעמומ רעד וצ ןגירשעגניתא רע טאה ,ונ .טלוכיעג טשינ

 (...ץכעזייל ןטימ ןעמונראפ ןעוועג ךאד זיא יז) ץירא בלעוועג

 לטיבא ןיירא עשז־סיג אט —!םדא ךיז ןכאק שיפ יד !לסיז —

 !רעסאוו טימ טראווק א ןסאגעגניירא רעבא טאה רע .רעטאוו

 גראב א ןאטעג ןיירא רע טאה ,םיז וצ רעטידו ואד ייז ןענעז

 זיא ונ — (״.עפשב ןעוועג ץלא ךאד זיא׳ס) !רעפעפ טימ

 רעקוצ יא ןעוועג ךאנרעד ןענעז שיפ יד סאוו רעדנווו א סעפע

 ...רעפעפ יא ןוא

 ־ץילב רעד :בוט־םוי — רעטייוו ריז טלקיוו דליב סאד

 רעד ןופ ךעלעקניוו עלא ןיא טקיטכיל ןוא טמעראוו םמאל

 אנ" למיירטש םאד ,שיט םייב טציז רעטעפ רעד ...המשנ

 ןוגינ־שרדמ רעקאמשעג רעד •שרדמ טנרעל רע — "...רעקאב

 .עילעטס רעד וצ ךדר־ןראגיצ ןטימ ריז טלקייק

 יסאוו — .אה׳מ ,אה ,םוחנת ׳ר רמא — ונ ,ונ :םעצולפ

 טעפרשעגפא םיא טאה ראגיצ לקיטש עטצעל םאד — 1 לבייל

 יד טכארט — ןטייקשיראנ ,ןטייקשיראנ — ...סעצנאוו יד

 א טמוק׳ס — .ןגיוא יד ראפ ץלא רימ טייטש םע יוו .עמומ

 *רעיופ ןוא םירעיופ טימ לופ זיא בלעוועג םאד .גאט־קראמ

 !ן״לרעטעפ וטסכאמ סאוו" — .םעט

 ,ןגיווועג ,ךעלקעז ,ךעלקעפ ,טנאה ףיוא טפאלק טנאה—

 ־עג קיצניג םיא טאה סעיאג סאד יוו — .ןביוהעג ,ןטסאמעג

 ־עוואד החנמ ןיידא לוש ןיא — ןענירעד ןטימניא ןוא — •טאה

 ףיוא טזאלעגרעביא ךימ וטסאה יוו ןיורק לבייל ,יוא ...ןענ

 רעד ןופ ןםירעגסדרא ךיז ץפיז א טאה — ? האי עטלא עניימ

 ־ןגיוא ןא ףיוא ןאטעג לקניפ א טאה רערט א ןוא לדמ• םעמומ

 .טדערעג ךיז וצ עמומ יד טאה — ןענייוו טשינ ראנ — עראפש

 ־עגקעווא דיג ,ךיג טאה ןוא ןפיל עיולב יד ןסיבראפ טאה יז

 יד זיא עגר א ...טייז א ןא עטאפאק ענעסאלטא יד טגייל

 רעגניפ עריא ןבאה ייברעד ןוא טראטשראפ ןסעזעג עמומ

 ־ראוועצ רעד ןיא טרעטשינעג ןוא טרעטשינעג טמולחראפ דזא

 ךרעטש א ייז ןבאה טשיפעגסיורא .עפוק־רעדיילק רענעפ

 רעד ןופ הנתמ א .ןטנעמאיד עקיטכיר טימ טצעזעגסיוא לכיט

 עצנאג סאד םולח א ,םולח א ...הנותח רעד וצ ה״ע רעגיווש

 יוו — יאדווא קיצפופ ראי א ז ןדש םע זיא גנאל דו !ןבעל

 .תולדבה עטרעקאלפעצ ןוא !טכיל ,טכיל — .ןזעוועג םאד טשרע

 ־םדא שטעליוק א טימ ןגעקטנא טצנאט ה״ע לסעפ עבאב יד

 א ןליפש םירמז־ילכ יד ׳ךעלטכיל עקידנענערב טימ טצעזעג

 !לצנעט־הוצמ םאד דאנרעד — !הפוח רעד וצ — סכעליירפ

 — רעטעפ רעד ןוא קע ןייא ןיא טלאה יז ,עליישטאפ עטיור א

 ןיא — ךעלהאפ עטזיירקעג טימ לרוחב גניי א דאנ טלאמעד

 ,םינתוחמ יד טימ ,טסעג יד טימ בוטש יד ןוא — קע ןטייווצ

 עריא טצענאב עמומ יד — ...ךיז טיירד םתמז־ילב יד טימ

 ןיא ךאנ ריא טגיל םעט רעד — גנוצ רעד טימ ןפיל ענעקירט

 םוצ ןעוועג טלאמעד זיא׳ס ךדי ענעדלאג אראס — .ליומ

 טציז רעטעפ רעד — ...רדח ןרעדנוזאב םעד ןיא לאמטכאנ

 ריא ףדא ןקוק וצ טשינ טגאוו רע .פאק םעד טזאלעגפארא

 ,ץורק לבייל ,וב — ...ןסע םוצ וצ טשינ ךיז טריר רע ןוא

 םעוט טשינ גאט ןצנאג א ךאד טסאה — .ךאד םע ,עדצעס

 רעקיטסול רעד ןוא עקשטעפאק א ךד טנפע ריט יד ...ןעוועג

 ךילנע סאווטע ...ןקילב עשיבנג ןיידא טפראוו שרעה ׳ר דיסח

 ־ראפ םעמומ רעד ףדא טלמעלפעצ דיז טאה טייקטיור א וצ

 ןאטעגנא לביט־ןרעטש סאד טאה עמומ יד ץא ...םינפ ןטעמ

 ...עקפוק רעד ףיוא

 ־ילגראפ ןסעזעג עמומ יד זיא ןהעש רשפא ץא ןטונימ

 יד רעביא םתא ןבעווש ןראי עריא יוו טקוקעג ןוא טרעוו

 עלופסגנורעדדאב עקידרעטיצ טימ ייז ןטעלג ןוא רעדיילק

 :ענעדישראפ ןעוועג ןענעז ןראי ןוא .רעגניפ םגנונגעזעג

 טעמאס ץפ רעדיילק ףיוא — תחנ ןוא עפש ,קילג ןופ ןראי

 רעדיילק ףדא — עקידעכאוו ,עינאוואראה ןופ ןראי ,דייז ץא

 ־עמוא ,עקירעיורט ,ךעלדנקלאוו יוו ןראי ןוא עטושפ ,עיורג

 ייז זיב טרעטשינעג ןוא טרעטשינעג ,טבעוושעג ןבאה עקיט

 ןביז ...עלכדרמ — לקאי־רעדניק א ייב טלעטשעגפא ךיז ןבאה

 ןבעל עצנאג םאד ןוא םיא זיב הרקע ןא ןעוועג יז זיא ראי

 ...םיא דאנ

 רעקינוז רעדנאלב א — ...ןעוועג עלעגניי רעייט אזא

 זייב א ראנ ,ןגדא יד — •למיה רעקיטש עיולב ידוצ ןוא פאק

 ׳ןעוועג םיריוטקאד עלא ייב .ןסערפעגפיוא ךעבענ םע טאה גדא

 ...ןפלאהעג טשינ טאה׳ס ראנ ןראפעג ןדיי עטוג וצ ןוא

 א ...ךעבענ גדא זייב א ."היד ןופ ןראוועג טנערבראפ —

 .ןרעטש ריא טלקנוטראפ טאה לדנקלאוו

 טימ דיי א 1 ןעוועג ןדש טנייה רע טלאוו טלא יוו —

 .ןדיי עלא טימ ,ריא טימ ןעגנאגעג טלאוו ,רעדניק ןוא בייוו

 דאנ רשפא ןוא געוו ןטצעל םוצ רשפא !טסייוו רעוו 1 ןיהווו

 ןדש ,יוזא רעסעב ןדש !םלוע לש ונובר ,ןיינ ,יוא ...רעגרע

 ןפארטש טשינ ךימ טסלאז נ למיה ןיא רעסיז עטאט ,דזא רעסעב

 טנייה ןענעז עקידעבעל יד !רעיירטעג עטאט — דית יד ראפ

 ךיא ןיב עמאמ א !עלעצראה ,עלכדרמ אי ...עטדט יד אנקמ

 ןיימ אי !לטעטש ןופ רעדניק עלא וצ .ןעוועג יוו ייס ךאד

 םעד ןמלז ,םרעדיינש םעד לרעב ,סרעטסוש םעד לסאי הניק

 ךעלכיש ראפ א ןעמעוו-דאנ ןוא דאנ ץא םרעגערט

 לטיה א ןעמעוו ןוא עקטלאפ א ןעמעוו — לקאי א ןעמעוו ןוא

 .ןייז םע לאז טדערעגסיוא טשינ

 דנורא רעדניק יד ךימ ןבאה ןעגנאגעג ןיב דיא יוו ויא —

 ־נעטש ץא !לסיז עמומ !לסיז עמומ :ןפורעג ןוא טלגנירעג
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 גרעבניוג .י

 םוצ ןייז ייז לאז ,גראוושאנ ינימ־לכ ןוא םינ ,ךעלרעקוצ ,קיד

 טאה — !!שיילפ ןוא טולב ןגייא רעבא !טנוזעג םוצ !טנוזעג

 טאה יז — .טנעה יד ןכארבראפ ןוא טצכערקעג עמומ יד

 טעילוטעגוצ .ןפיל עיולב עריא וצ עלעקאי םאד ןגארטעגוצ

 טגיילעגקעווא סע טנעה עקירטיצ טימ ןוא ןצראה םוצ םע

 .עטאפאק רענעסאלטא רעד וצ

 ןייטש עגר א .טלעטשעגפיוא קיטסאה ךיז טאה עמומ יד

 .עפוק־רעדיילק רעד םודא ריצאפש א ןיא קעווא ןוא ןבילבעג

 ךיורב ץלא זא ?ןעמענ ךיא לאז ךאנ םאוו ?ךאנ סאוו —

 זיא קילב ריא .ןזאלרעביא אד ךיא ןעק טשינראג ןוא ךיא

 א ףיוא ןוא דיילק ןדייז ןקידמיארונ־םימי ריא ףיוא ןלאפעג

 ־עגנא סאד גנאל ןופ ןיוש ...םיכירכת — טנווייל לקיטש סייוו

 יז טאה דיילק םאד ...קיבייא טשינ ךאד טבעל׳מ ...טיירג

 ענעסאלטא יד ןוא לקאי ןטימ טנווייל סאד ןוא ןאטעגנא

 עקידרעטיצ טימ טאה יז .לכיט א ןיא טקאפעגנייא עטאפאק

 'גיירא ןיוש טאה ןסיורד ןופ ןוא לטכיל סאד ןשאלראפ רעגניפ

 ,ןעניגאב רעד טעראשעג

 ־טאטש םעד ןוא הלפית רעד ןשיווצ ץאלפ־קראמ ןפיוא

 ןעד זיא רעוו .ןדיי טימ דלאוו א ןסקאוועגסטא זיא רעגייז

 רעד לקנאי ןוא ןייד רעד — יאמש רעטלא רעד ז אטשינ אד

 רעטכעט ייווצ ענייז טימ רחוס־טינש רעד רשא ,רעמזעלק

 ןריובעגיינ ריא טימ עקראטיינ יד עבאד ןוא םענסאס יד יוו

 ־עלאג ןדיי ןוא דרעב טימ ןדיי ?טסורב רעד ייב עלהפוע

 ׳תוכאלמ־ילעב ןוא "ינפ" ,םרעגערט ןוא םירחוס ,סעדארב

 טנעה יד ףיוא רעדניק טימ םעמאמ ,םעמאמ ןוא ןעגנוי עליווו

 עריא !רעדניק !רעדניק — טייז רעד ייב דעדניק טימ ןוא

 טייק א ,ייז םורא ןוא .ץראה םייב שזא טמעלק׳ס !ךעלרעדניק

 וד !רעיירטעג עטאט — ןסקיב עטזיפשעגנא טימ ןשטאד ןיפ

 !םאד ןעעז םאוו ןגטא יד וצ ייוו — ?טסגייווש ןוא טסקוק

 ,ןייוועג טקיטשראפ א ווו טשינ ווו ,הללי א ווו טשינ ווו

 ץא עבלאק א טימ פאלק א ,ליבעג א ,יירשעג א ףיורעד דלאב

 ...הללי א רעדיוו

 זיא טייצ רעסאוו .עטאמש עיורג קיטש א זיא למיה רעד

 רעד ןופ םלצ רעד ...טכאנ טשינ ןוא גאט טשינ — ?טציא

 רעטעלוטעגנעמאזוצ רעד ףיוא קידנראצ פארא טקוק הלפית

 .עמומ יד טכארט — ךעבענ ךעלעפעש יד יוו — .ןדיי הדע

 :רעגייז־טאטש םוצ קוק א טפאכ עמומ יד ?רעגייז רעד ןיא

 סנ א טעוו רשפא ,רשפא !ןלזג ואד טראוו ,לסיב א טראוו

 ךיז ןקור םרעזייוו יד ןוא !טייג רעגייז רעד ראנ .ןעעשעג

 ...עגר ןוא העש רעטמיטשאב רעד וצ תונמחר ןא

 לןיוש !למיה ןיא עטאט !טייג׳מ !הלהב א — םעטפאר

 ךיז ייז !עטאט ,עטאט ז *עזו ןטצעל םוצ ?סאד ןעמ טייג יוו

 לע בא םחרכ" ...הרות עקילייה ןייד טנייה גלאפ ,םחרמ ךאד

 ...ןבירשעג ואד טייטש "םינב

 גניי א ,לדלעוו א ןטייוו ןופ .דלעפ .םיוא זיא טאטש יד

 ־אלפ טא ףיוא ןעגנירפש לגייפ .לדלעוו־ענסאס קידוועקעמש

 עטשרע עריא טקיש ןוז יד .שטשיווצעג טימ ןקארשעצ ןרעט

 רענעגייא רעד וצ טייג ןדיי הדע ןא !טייג׳מ — .ןלארטש

 ־רעדנופ .הנחמ יד ךרוד א זיא רעטיצ א — םעד ןיא ...היוול

 ...רעבירג עגנאל ,רעבירג ךיז ןצראווש סנטייוו

 ןוא ןעיירשעג ׳פעלק .ןייג טשינ רעטייוו ליוו הדע יד

 ־עצ עדאטס א — ןעקנאדעג יד ןעמומ רעד ייב ןוא !ןסאש

 םלוע לש ונובר !זןטש ?עשז ןטש — .לגייפ עטלעבריוו

 ?ןדיי עלא ןופ ?הדע רעד טפ ףוס רעד ?טלעוו קע ?ןטש

 ריא זיאס טא ???ךעלרעדניק עריא ןופ ?ךעלרעדניק יד ןופ

 יד ןיא ,רעטנוא ךיז ןכערב סיפ יד .רעטצניפ ןוא רעטיב יוזא

 לימטניוו עקיזיר א פאק ןיא ןוא רעדער עקידרעייפ ןגטא

 ...טלדנטוש ׳טלדניווש ןוא ךיז טיירד

 ןפארטעגנעמאזוצ ךיז לארטשנענוז א טאה לאמ א טימ ראנ

 טלעהעגפיוא םעפע טאהס טא ןגטא ערעטצניפ עריא טימ

 !ןטייצ־סחישמ ? ועד םאוו .ןטייצ־םחישמ — פאק ןיא ריא ייב

 .ראלק ןראוועג ריא ראפ זיא ץלא ןוא

 ־שרדמ ןקאמשעג םעד טרעהעג ךעלטייד טזא טאה יז ןוא

 רעדא ,יאכז ולוכ — גאוו יד טגעוו׳ס :לבייל רעטעפ ןופ ןוגינ

 טשינ טלעוו יד טאה י— עמומ יד טכארט ,אלימ .בייח ולוכ

 ...ןטייצ־םחישמ ךאד זיא׳ס רעבא .בייח ולוכ זיא ,ןעוועג הכוז

 דעד ףטא רימ ןוא קירב רענרעזייא רעד ףיוא ייז —

 רעטעפ ןופ טגינ םעד ןעמורב רעטייוו יז טרעה — רענעריפאפ

 רעייז ,אלימ — .ךיז ןבעל ןייג דטא םיא טעז יז ןוא לבייל

 רעבא .ןרעוו ןעקנוזעגנייא רעכיז ךאד טעוו קירב ענרעזייא

 יצ — רעטעפ ןטימ םטא ןטש ךיז יז טהגעט — ?רימ ?רימ

 !?ןטלאהסיוא קירב ענעריפאפ יד שטאכ טעוו

 עטאט — הליפת א ליטש ןעלמרומ ןצפעל עריא ןוא

 ...םולשב רעבירא ןלאז רימ זא !ףלעה !ףלעה !רעטאפ

 ,תוללי יד ןוא ןעיירשעג יד ,רעטכידעג ןרעוו ןסאש יד

 עמומ יד ןוא רעכילרעמאי ןוא רעקראטש ,רעדניק יד ןופ טרפב

 ...םטא טשינ טלאה קירב ענעריפאפ יד זא ךעלרעפניישאב טעז

 ,טנלע טזא זיא יז .רעטצניפ ןוא רעטיב טזא ריא טרעוו׳ס ןוא

 *ראפ זיא ץלא ?לבייל וטסיב ווו ?טאג וטסיב ווו — ןיילא

 סנייא ראנ ,ןוז יד ,לגייפ יד ,לדלעוו סאד ,טלעוו יד ,ןדנוווש

 ...רעדניק יד ןופ יירשעג עכילרעמאי םאד — ןבילבעג זיא

 טס ןאמוט םעד ןיא טזא ןעגנאגעג עמומ יד זיא גנאל יוו
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 לסיז עמומ יד

 רשפא ןוא עגר א רשפא ?טטייוו רעוו י רעמאיעג־רעדניק

 ...? טייקיבייא ןא

 ,טסעפ־ןזלעפ יוזא ןעוועג זיא ןוחטב ריא ׳םיוא טזייוו ראנ

 ןוא ןענאמוט ערעטצניפ עלא ןבארבעגכרודא טאה רע זא

 סאד ריא ןיא טלארטשעגפיוא רעדיוו טאה םע ןוא םגקלאוו

 ןיוש יז טרעה רעדיוו ןוא ...גנונעפאה — טכיל עכילרעדנווו

 ,ןייוועג ןברוד ריז ןעלקייק ןוא ןעמורב ׳ןוגינ ןקידתוקיתמ םעד

 ...ןאמוט ןברוד

 *תיהת ןענאראפ ךיוא ואד זיא ןטייצ־ם׳חישמ דלאב יוו —

 יז טאה טאוו ?יוזא ביוא תא ...תוליחמ־לוגליג ןוא םיתמה

 — .ןעיירעסיש יד ראפ ןרעטיצ וצ ןוא ןבאה וצ ארומ טאוו אד

 זדנוא ןענעק טאוו !עגרה — עמומ יד טבארט — !ןלזג טיש

 ...ןאט םעפע ןליוק ענייד טגאזעג־סנייטשמ ןיוש

 — ןלעוו טעוו רע ןוא ,ןלעור טעוו אוה־ךורב טאג ביוא

 טשינ ןעד טוט טאוו ןוא רעדניק ענייז ךאד ןענעז רימ לייוו

 קידעבעל קירוצ רימ ןלעוו — ...רעדניק ענייז ראפ עטאט א

 רימ ןלעוו השודקה־ץרא ןייק ךיוא ,םאד ראנ טשינ ןוא !ןרעוו

 עגנאל עצראווש יד ,רעבירג יד טא לייוו ...ןעמוקנא עלא

 ןייק ראג ןענעז ,ןבארגאב זדנוא ליוו חצור רעד ווו ה עביר ג

 ...לארשי־ץרא ןופ ןרעיוט יד טרעיינ — טשינ רעבירג

 טשינ טעוו עלערעה ןייא ןייק ,עלעגענ ןייא ןייק ןוא —

 עלא רימ טרעיינ — אד ןביילב טשינ טעוו ,ןייג ןריולראפ

 ןעלקייק ךיז רימ ןלעוו ׳לארשי־לב טימ ,ךעלרעדניק יד טימ

 ־רעטנוא עכילרעדנווו ךרוד ,רעבירג יד טא ךרוד ןעלקייק ץא

 רימ זיב — ןליוו םנעמאנ ןביל ןייז טימ — .ןלייה עשידרע

 ..,םשה הצרי םא ׳דגאל ןקילייה ןיא ןעמוקנא ןלעוו

 ךיז טאה רעקיאד טשינ א ,רעקיטכיל א ,לביימש א ןוא

 טוג ךאנ ,אלימ — ...םינפ טקינייפעגטיוא ריא ףיוא טליפשעצ

 ־ןרעטש ןטימ דיילק עקידבוט־םוי םאד ןאטעגנא באה ךיא טאוו

 לבייל ,עליבדרמ ןייז ךיוא ךאד טעוו השודקה־ץרא ןיא .לכיט

 ¬תובא יד ןוא

 ...ןביילב טמעשראפ טשינ םולשו סח לאזב —

 םיוראפ לטיז עמומ יד טייג תובשחמ עבלעזא ןיא ןוטראפ

 טשינראג רעמ ריא טרא׳ט ץא ךעלטירט ענבירד עריא טימ

 עקידהמכשה יד ןוא ןעיירשעג ןוא ןסאש ץפ םערוטש רעד

 לכיטךרעטש ריא ןופ רענייטש יד ןא ןדניצ ןלארטש־ןענוז

 *נגער ענעעזעג טשינ דאנ ןוא ענעעזעג ןופ ןבראפ עלא טימ

 ...םנגיוב
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 רעדגאוו ןקיטולכ ןיא
 ,עשתו םישולש תואמ עשת ףלא רבמטפס שדוחל 26 /> םויב יהיו

 *התלג קסוטלופ תדעו

 ןקסע ,וועראנ רהנ לע םילוגה ןמ דחא ,גרבנייש ריאמ

 :רפסמ טנו׳זדה םעטמ ח״מג תפוקב ןסקנפ ,ירוביצ

 ברה לבק וסנכהל ףכיתו ,7.9.39 םויב קסוטלופל סנכנ שבוכה

 — תחא ,תומישר יתש תושעל הגולפה ןיצק תאמ הדוקפ

 ,תידוהיה היסולכוא לש ןוה־תמישר — תחאו ,תישיא המישר

 .25.9 דע ול ונתנ ןמזו

 ידכב תומישרה תא ונממ לבקל ברה לא יתאב 26.9 םויב

 ישובלמב שובל ,ךינח־דימלת ברלו .שבוכל ןתוא רוסמל

 לע שבוכה הוצ ונאבשכ .יתוא הווילש ,ןקז לעב ,םידיסחה

 תועש יתש לוחמב תאצלו ןחלושה לע תולעל יתיולךב

 יוארה ןמש ןיצקל ריעהל יתבהרה ,יאפוריאה ,ינא .תומלש

 ךכב ןיא :בישה ןיצקה לבא ;החונמ ול תתלו ותוא ררחשל

 ־בורה .החפשמ 960 הליכה המישרה .העש דוע דוקרי !םולכ

 הפכ ז תולחנ המכ ? םינמוזמ המכ :ןוהה־תמישר לש םיקיר

 ?החפשמה ?םשה :תישיאה המישרה לש ?ךרע ילעב םיצפח

 ורסמנ רקובב רשעב ?םידליה רפסמ ?השאה םש ?ליגה

 םירהצב הרשע םיתשב ,תועש יתש רובעכו ,ןיצקל תומישרה

 דנע ,השרו וטיג ןמוי ,ןלפק .א .חל ךירוסי תליגמ" ךותמ *
 הזה עטקה .םילשורי ,םשו די — א״ת ,דבוע םע ׳צו,ד ,66—65
 ¬בו ןונגסב עוגנל ילבמ ,רפסב ספדוהש יפכ ונושלב ןאכל אבוה

 .רבחמה לש ירבעה ביתכ

¥ 

* 

 ¬בועה תא ופטח םג ,תיבל תיבמ וכלה .שוריגה תדוקפ האצי

 אירב ןיב ,רענל ןקז ןיב וקידבה אל ,קושב םיבשהו םיר

 ואצמש יפכ ,היח שפנ לכ וספת ,השאל שיא ןיב ,הלוחל

 םלכ תא ופסאו .תיעראה םתשבלתב ,העש התואב התוא

 דימו ףכית בוזעל הדעה לכ לע ווצו הטסורטסה די לעש ןגב

 ותא תחקל קיפסהש ימ •וועראנה תא רובעלו הריעה תא

 ימו :ותא תחקל ותוא ועירפה אל רורצ הזיא וא הדוזמ וזיא

 םתוא רורצלו ויצפח תא ףוסאל ול ושרה אל — קיפסה אלש

 םינקז וליפא ,ללכה ןמ םיאצוי ויה אל ,רומאכ .הליבחב

 ללכה ןמ ואיצוה .ולגה הסיסגל םיבורק םילוחו םתנעשמ לע

 םויל וריאשה התוא .םוי ותואב הטילמהש תחא תדלוי קר

 .התוא םג ושרגו הלגעב התוא וביכשה ותרחמלו דחא

 .26.9.39 םויב ,םירהצב הרשע םיתשב השענ הז לכ

 םהלש הנושארה הנחתהו וועראנה רהנ תא ורבע םילוגה

 םתחונמ לבא .ינשה רהנה רבעבש יוואלפאפ רפכה .דתיה

 .יוואלפאפ רפכה ןמ םג ונתוא ושרג 30.9 תבש םויב .הכרא אל

 אצי ברה .ראתל ןיא הכובמהו המוהמה .ותמ םידחא ךרדב

 ¬לופה רפכה ירג ופסאנ הליל ותואב .יוואלפאפל םילוגה םע

 ונממ ודדשו תוצרמנ תוכמ ותוא וכה ,ברה לע ולפנתה ,םינ

 םפסכ תא ודדש םילוגה רתי לצא .תונורחאה ויתוטורפ תא

 וקירהו שופיח םלכ לצא ושע יכ ,ריעה ןמ םתאיצי תעשב

 •םהיסיכ תא

 רעבמעטפעס ןט־7 םעד / רעטקעריד ןורב

 ־רעווש טכאנ רעצנאג א ךאנ ,1939 רעבמעטפעס ןט־7 םעד

 עשישטייד עטשרע יד ןעמוקעגנא ןענעז ,טאטש יד ןרידראבמאב

 ןפראוועגנא ייז ןבאה ,ןזיוואב ךיז ןבאה ייז יוו ךיילג .ןלורטאפ

 רענעמ יד .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ףיוא קערש־טיוט א

 ןענעז פעלק ןוא טעברא רעד וצ טפאכעג ךיילג ןעמ טאה

 טשינ ןבאה תונברק ךיוא .גנוניולאב עטשרע רעייז ןעוועג

 ןופ רעוט־ללב יד טרעדאפעג ייז ןבאה עטשרע םאד .טלעפעג

 -בעלנעזרעפ עזעיגילער ,םעיצאזינאגרא ןופ רעריפנא ,טאטש

 .ןעמענ יד טסווועג וליפא ייז ןבאה ךס א ןופ ;ןטייק

 ןשטייד יד ןענעז ,ל״ז לאטנוועל ברה ,בר רעקסוטלופ םוצ

 ־ראפ ייז ןבאה לאמ א .ןעגנורעדאפ ענעדישראפ טימ ןעמוקעג

 םוצ ,לוויטש ראפ 500 — לאמ טייווצ א ,דעייא 20,000 טגנאל

 ךעלרעדרעמ ,םאג ןיא טפעלשעגפארא םיא ייז ןבאה ףוס

 וצ ןעגמווצעג םיא תוללק טימ ןוא טקידיילאב ,ןגאלשעצ

 ־רעד יד ןקוקוצוצ ןעוועג זיא ךעלקערש .ןסאג יד ןרעק

 •דיי ןעלעדייא ןוא ןדמל ןסיורג םענופ גנורעדינ

 .ה .ד .געט 19 ןטלאהעגנא טאה דנאטשוצ רעקיזאד רעד

 ראפ געט 2 ןעוועג ןאד זיא׳ס .רעבמעטפעס ןט־26 םעד זיב

 סאוו סעפע טפאהעג טאה גנורעקלעפאב עשידיי יד .תוכוס

 ןענעז ןעיורפ יד ראנ יוו רעבא .בוט־םוי ף יוא ןטיירגוצוצ
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 רעדנאוו ןקיטולב ןיא

 ,טבעה יד ןיא ךעלשיוק יד טימ ןפיוקנייא זיא םע טאוו סיורא

 רצ ןוא ,ןטאדלאס עשישטייד יד ןלאפאב ייז ןענעז ךיילג

 ־עג טאה רעדעי םאוו ץלא קראמ ןפיוא טפעלשעגנעמאז

 .ךיז טימ ןגארט

 םאד ןבירטעגנעמאזוצ ןעמ טאה פעלק ערעווש רעטנוא

 טאה׳מ .ןעייג ןוא ןעייטש ייז יוו רזא ןדיי לטעטש עצנאג

 בוטש רעד ןופ ןעמענ סאוו סעפע טביולרעד טשינ םענייק

 ןיא טלאק גונעב ןיוש ןליופ ןיא זיא טנאקאב יוו) ןאטוצנא

 קירב רעד וצ טגאיעג זדנוא ןעמ טאה רזא .(שדוח ןקיזאד םעד

 רעד ןופ גנעל רעצנאג רעד רעביא .וועראנ ןרעביא סאוו

 ,ןטאדלאס עטנפאוואב טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז ,קירב

 ןגאלשעג :עבאגפיוא רעייז טריפעגסיוא "יירטעג" ןבאה םארו

 ןיא קירב רעד רעביא ןפראוועג ןוא םעקיאגאנ יד טימ

 ךיוא דיא ןיב ענעפראוועגרעבירא יד ןשיווצ .ןיירא רעסאוו

 ־עגכרוד ךיז באה ךיא יוו טקרעמאב ןבאה ייז ןעוו .ןעוועג

 ־באנ ךימ ייז ןבאה ,רעסאוו ןופ ןכארקעגסיורא ןוא טעפארד

 ךיז א ןוא רענעקארשרעד־טיוט א .ןפראוועגרעבירא לאמא

 םאד ךיוא ןעגנולעג רימ זיא — טלעק ןופ רעקידנלסיירט

 ךיז באה ךיא .רעסאוו ןופ ךיז ןגירקוצסיורא לאמ עטייווצ

 ףראד א קידנעייגייבראפ .עקידנרישראמ יד וצ ןסאלשעגנא

 ,ןעורסיוא לטיב א ךיז ,ןלעטשפא טלאוועג ךיז רימ ןבאה

 ־אב ערעזדנוא רעבא ,םידגב עטאנ ערעזדנוא ןענעקירטפא

 טארדעג ןבאה ייז .טזאלרעד טשינ םעד וצ ןבאה רעטיילג

 רעצימע ביוא ,ןעמאזוצ זדנוא טימ רעזייה יד ןדניצוצדעטנוא

 .ךיז וצ ןעמענניירא זדנוא ןופ ןעמעוו ןגאוו טעוו

 א ,וועשזישט ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז תרצע־ינימש

 ןעגנאגרעד זיא ךיילג .טצעזאב ןבאה ןטור יד טאוו ,לטעטש

 יד ןוא לטעטש םענופ ןטערטפא ןלעוו ןסור יד זא ,גנאלק א

 םאד טזאלראפ ךיילב ןבאה רימ .ןיידא טראד ןלעוו ןשטייד

 .ןטראוורעד אד זדנוא ןאק טע טאוו קידנסיוו ,טרא

 ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז טכאנייב הרות תחמש

 .קאטסילאיב

 .םיטילפ עלא ןופ טקנופלמאז רעד ןעוועג זיא קאטטילאיב

 ־קריוו עמאזיורג יד ןעזרעד אד רימ ןבאה לאמ ןטשרע םוצ

 ייז ןבאה ןטבענ טשרע טאוו ,ןדיי ענעעזעגנא .טייקכעל

 טלדנאווראפ םעצולפ ןענעז ,ןבעל שיתבה־לעב ןייש א טריפעג

 ־עגסיוא ,ןשטגעמ ענעגאלשרעד ,ענעכארבעצ ןיא ןראוועג

 רניוא טימ ןוא פעק עטזאלעגפארא טימ .עציטש ףיוא טלעטש

 ייר רעד ןיא ןענאטשעג ייז ןענעז ךעלרעלעט עטקערטשעג

 ...פוז לטיב א ןעמוקאב וצ ףיוא

 הרפש ווא הרובד רעטטעווש ייווצ עניימ ,ל״ז רעטאפ ןיימ

 ןבאה ,דליב ןקירעיורט םעד וצ קידנקוקוצ ךיז ,ךיא תא ה״ע

 שטאכ ,ייר רעד ןיא ןלעטשוצקעווא ךיז טומ םעד טאהעג טשינ

 ...רעגנוה ןופ םעט םעד טליפעג טוג ןיוש ןבאה רימ

 עלעדייא ירוצ יד ןטוג םוצ ןרעוו טנאמרעד אד ןלאז

 עכלעוו ,דאטנייפ ןוא שטיוואשוואמ :םעילימאפ רעקאטסילאיב

 ,טייצ רערעווש רענעי ןיא ןעוועג דטח־למוג זדנוא טימ ןבאה

 ,טכאמעג ןעגנוימאב עלא ןוא םייח רעייז טנפעעג זדנוא ראפ

 .בצמ רעזדנוא ןרעדניל וצ

 ןראוועג גאט וצ גאט ןופ זיא םיטילפ יד ןופ עגאל יד

 ןבילבעג ןוא ,רעטניוו רעד ןא ןרש ךיז טקמ אד .רערעווש

 זיא םע יוו ןייז ךישממ ןענאק וצ ידכ ,ןעלטימ ןא רימ ןענעז

 ןיילא ךיז ךיא באה ,1939 ראי ףוס .ןבעל ןכעלגעטגאט םעד

 .החפשמ ןיימ ןפלעה וצ גנונעפאה רעד טימ ,ענליוו ךאנ טזאלעג

 םלא ןראוועג טרימאלקארפ זיא עטיל ןעוו ,1940 ןיא

 ־עגפא קירוצ ,ןסור יד ךרוד ,זיא ענליוו ןוא קילבופער־ןטאר

 ןעוועג םיטילפ יד ןופ םארטש רעד זיא ,עטיל וצ ןראוועג ןבעג

 ־סיורא ךיז ןטראד ןופ טפאהעג ןבאה ייז .רערעיוהעגמוא ןא

 לירורעד זיא ןטעברא וצ .טלעוו רעיירפ רעד ףיוא ןגירקוצ

 רעד — ןעוועג זיא עציטש עקיצנייא יד .ןטאבראפ ןעוועג

 ךרא ןטעברא וצ ןעוועג טביולרעד זיא ךאנרעד .טניושזד

 ןוא ןעניזאגאמ ,ןטאטשקראוו ןיא טעבראעג ןבאה ייז .םיטילפ

 טקאטנאק ןגגע ןיא טייצ עצנאג יד ןעוועג ןיב ךיא .םכותב ךיא

 ךרא רו (רעטטעווש 2 ןוא רעטאפ ןיימ) עילימאפ ןיימ טימ

 רעטומ ןיימ .עשראוו ןופ ץעינעלשטשעשפ עילימאפ רעד טימ

 ןיימ ,ץהמחנ ייב (ןינאק ייב) ןישעילש ןיא ןעוועג ןאד ןיא

 ייז ךיא באה ןטייקכעלגעמ עלא טימ .רעטסעווש עטצלע

 .ערעדנא ךטא וצ ךרא יוו ,ןטעקאפ טקישעג :טציטשעג

 ,שזעווינאפ ןייק רעבירא רימ ןענעז ,רעטעפש טייצ א טימ

 ,ךרעב ,"הרבח" עגנוי קיסיירד עכעלטע ןא ךאנ טימ ךיא .ה .ד

 .ץוביק ןימ א ,(הימינפ) טאנרעטניא א טעדנירגעג טראד ןוא

 ןעמאזוצ רימ ןבאה ןטסנידראפ יד ןופ ץא טעבראעג ןבאה רימ

 זירולייט ךרא זיא עכלעוו ,טאטש ןופ טנגוי יד •טבעלעג

 ןוויטקעלאק רעזדנוא טרעדנווואב טאה זדנוא וצ ןענאטשעגוצ

 ןיא ןעוועג זיא טאוו ,ןעלטימ עטצנערגאב עכלעזא טימ ןבעל

 .תושר רעזדנוא

 ,1941 יגוי ןטימ ןיא זיב ןטלאהעגנא טאה טייצ עטוג יד

 ־אט ףיוא לאפרעביא ןטכירעגמוא םדנאלשטייד ראפ ךאוו א

 ־רעבירא ןביוהעגנא ןאד טאה טכאמ עשיסור יד .דנאלטור־טעיוו

 רעריפ־עיצאזינאגרא ענעעזעגנא עלא יד ענוואק ןופ חיפ

 יד ויא (ןדיי ערעכייר יד :טסייה׳ט) רעציזאב־טוג יד ןוא

 ,ןבאה םעילימאפ ענעפארטעג יד .דנאלסור ןופ ןטיבעג ערעפיט

 קראטש ךיז ןוא טבעלעגרעביא ליפ רעייז ,ךיז טייטשראפ

 ךרא זיא טנאפשעג רעייז .ןעגנולדיזרעביא יד ראפ ןקארשעג

427 



 רעדגאוו ןקיטולב ןיא

 ,ןגעוו טבוזעג ןבאה עכלעוו ,םיטילפ יד ייב עגאל יד ןעוועג
 .עטיל ןופ ךיז ןגירקוצסיורא יוזא יוו

 ־ןטאר ןפיוא ןשטייד יד ןופ לאפנא רעקידמעצולפ רעד
 יוו .טרעטישרעד ןעמעלא טאה ,1941 ינוי 22 ןיא דנאבראפ
 ־רעדיוו ןייק טלעטשעג טשינ עטיל ןיא ןסור יד ןבאה ,טסווואב
 ךייר יד וצ ןטערטוצפא ןביוהעגנא ןבאה ןסור יד יוו .דנאטש
 ךאנ ןוא טצונעגסיוא ןשטייד יד םע ןבאה ,ןטיבעג עשיסור
 ןיי? ןטייז עלא דיוד טרישראמעגניירא געט עטשרע יד ןיא

 .עטיל

 ־טימ עסיורג יד ןעמוקאב ייז ןבאה ןייגניירא ןטימ ךיילג
 רעד ףיוא טראוועג ןיוש ןבאה עכלעוו ,רעניווטיל יד ןופ ףליה
 ךיילג ןבאה ,ןטנעמעלע עשיצאנ־ארפ יד .טועמ רעקיזאד
 טריזינאגרא ךיז ייז ןבאה לענש־ץילב .ןעוועשוב וצ ןביוהעגנא
 ןיא ."רענאזיטראפ עשיווטיל" :ןבעגעג ןעמאנ א ךיז ןוא
 סעפורג־רעדרעמ עקיזאד יד ןיא ךיז ןבאה ,םודא געט עקינייא
 עשיווטיל יד ןופ רעכערבראפ־ןטנאטסערא יד ךיוא ןסאלשעגנא
 ןיא ןענאטשעג רעירפ טייצ א ןיוש ןענעז עכלעוו ,םעמרוט
 םייהעג ןיא טלמאזעג ןוא ,דנאלשטייד־יצאנ טימ טקאטנאק
 ןוא טנפאוואב ךיילג ויז טאה הנחמ עקיזאד יד טא — ,רעוועג
 ייז .ןעיימרא עטיור עקידנטערטפא יד ןופ ןקור ןיא ןלאפאב
 ןכעלקריווראפ וצ ןסנאש עטסעב יד טאהעג ריוא טציא ןבאה
 .ןדיי עזאלצוש יד ןדראמ :םולח םענהפידט ןקירעי־גנאל רעייז

 יד ןופ ןגעוו יד ףיוא טזאלעג ךיז ןבאה ןדיי םעפורג עסדרג
 עשיסור יד וצ ןייגרעד טלאוועג ,ןעיימרא עקידנטערטפא
 ךרוד ןראוועג ןלאפאב ןענעז ןלייט־רעטילימ עסיורג .ןטיבעג
 דצ טפאשנעגנאפעג ןיא ןעמונעג ,"רענאזיטראפ עשיויטיל" יד
 ןעוועג ןענעז לאצ א ןא .ןדיי עקידנפיולטנא יד טימ ןעמאז

 .ןגעוו יד ףיוא עטעגרהעג

 ןענעז ׳ה״ע ,יקצאק ףסוי ןאמסדנאל רעזדנוא ןוא דיא
 םוטעמוא •ןפיול רעזדנוא ןעוועג זיא טסיזמוא .ןפאלעג ךיוא
 — רעפלעהטימ ערעייז ךיוא יוו ,ןשטייד יד ןעוועג ןיוש ןענעז

 דיז ןסאלשאב רימ ןבאה ,ץלא םאד קידנעעזוצ .רעניווטיל יד
 טאה רעקקירוצ רעזדנוא רעבא .ענוואק ןייק ןרעקקירוצ
 זדנוא ןבאה ןשטייד .ןבעל םאד טסאקעג טשינ רעיש זדנוא
 טשינ טאה׳ס .ןסיש םוצ טלעטשעגסיוא זדנוא ןוא ןטלאהראפ
 ןוא םייה א ןעייג רימ זא ,גנורעלקרעד רעזדנוא ןפלאהעג

 .קידלושמוא ןענעז

 ןענעז רימ יוזא יוו ןפיירגאב טשינ ךיא ןאק טנייה זיב
 .טיוט ןרעכיז א ןופ ןראוועג לוצינ

 ןעמוק וצ קירוצ ןבעגעגנייא ףוס־ףוס ךיז טאה זדנוא ןעוו
 ןעזעג ןיילא ךאנרעד ןוא טרעהעג ןיוש רימ ןבאה ,עעואק ןייק
 ןיא ןעמונעגנעמאזוצ ןעמ טאה ןדיי :ןכאז ערעכעלקערש דאנ

 םעד .ןסאג יד ףיוא ןגעלעג ןענעז עטיוט ליפ ןוא סעמרוט יד
 ןענאטשאב ןענעז סאוו ,סעדנאב עשיהצור ןבאה ,ינוי ןט־25
 קעה ,ןרעוולאווער ,ןסקיב טימ ,רענאזיטראפ ןוא ןטנעדוטס ןופ
 .עקדאבאלס ןייק עטעשויעצ ןזאלעגניירא ךיז — םרעסעמ ןוא

 םטכער ףיוא פעק טקאהעג ,ןסאשעג ,רעסעלש ןסירעגפיוא
 .טכאנ עצנאג א יוזא .םקניל ףיוא ןוא

 1,000 ייב ןעמוקעגמוא ןענעז דאב־טולב רעקיזאד רעד ןיא

 דפוא ךיוא ןענעז ,טכאנ רעכעלקערש רעקיזאד רעד ןיא .ןדיי
 ערעייז ןוא דניק ןוא ןאמ טימ רעסאוודלאג הרובד :ןעמוקעג
 םעד .םייה רעד ןופ עטנאקאב עניימ — םרעגאווש ירוצ
 םענעסאשעצ קידארומ א ןענופעג ןעמ טאה בר רעקדאבאלס
 רעדרעמ יד תעשב טנרעלעג טאה רע .ארמג רענעפא ןא ייב

 .ןלאפאב םיא ןענעז
 תונברק עלא יד ןעמ טאה ,1941 ינוי ןט־26 םעד ,קיטיירפ
 ןפיוא ןבארגאב ייז ןוא רענעגעוו־טסימ ןיא ןעמונעגנעמאזוצ
 ןבאה ,גאט ןבלעז םעניא דאנ .םלועדויב רעקדאבאלס ןטלא
 ןופ שזאראג א ןיא ןדיי 60 א ייב ןעמונעגפיונוצ רעדרעמ יד
 .ןפוא ןכעלרעדיוש א ףיוא טכארבעגמוא ייז ןוא ןליבאמאטיוא
 יד ןיא טריפעגניירא — רעסאוו טימ טליפעגנא ןבולש יד
 .ןראוועג טצאלפעגפיוא ןענעז ייז זיב תונברק יד ןופ םעקשיק
 יד וצ ריפניירא רעניילק א ןעוועג ראנ זיא ץלא סאד

 .ןדראמ־ןסאמ עמאזיורג עקידרעטעפש

 ןופ ,ןטסערא־ןסאמ ןעמוקעגראפ ןענעז םעד דאנ ךיילג
 ףיוא ןראוועג טריפעגפא ןענעז עבלעוו ,ןדיי טנזיוט 12 זיב 10 א
 רעדלעפ יד ףיוא ןגעלעג ןענעז רענעמ יד .9 ץא 7 .טראפ יד
 ןגעוואב טראטעג טשינ ךיז ןוא ןוז רעטעקאנ רעד רעטנוא
 רעצימע טאה .גאט ןצנאג א יוזא .טראוו א ןדערסיוא רעדא
 ,רענייב עטפייטשראפ ענייז ןכיילגסיוא דיז סאווטע טווורפעג

 ־יווטיל ערוכיש .ןראוועג ןסאשרעד טרא ןפיוא ךיילג רע זיא
 ראפ .ןשטנעמ עקידעבעל ףיוא וסיש טנרעלעג ךיז ןבאה רענ
 8,000 .ןבעל ןטימ טלאצאב ןעמ טאה ,רעסאוו לסיב א ןטעב

 רעבירג־ןסאמ ןיא ןוא טכארבעגמוא טלאמעד ןעמ טאה ןדיי
 .ןבארגאב ייז

 ־רעביא קינייוו טשינ ךדא ןבאה ןעיורפ עטריטסערא יד
 ייז ןגעלפ טכענ יד ןיא .רעדרעמ עשיניווטיל יד ןופ טבעלעג
 ־נפאלש יד ןטכיילאב — טנעה יד ןיא ךעלפמעל טימ ערוכיש
 ןגאלש ייז ,ןפעלשסיורא ךעלדיימ ענייש עגנוי יד .ןעיורפ עקיד
 דיז ןבאה ייז ןעוו ,ןענעגרהרעד לאמנייא טשינ .ןדנעש ןוא

 .ןעגנאלראפ עשיטסידאס ערעייז טלעטשעגנגעק

 עשידיי יד טעדנירגעג ךיז טאה ,1941 טסוגווא ןט־15 םעד
 ןוא ןעמייה ערעייז ןזאלראפ טזומעג ןבאה ןדיי עלא .אטעג
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 *יטנא ייר א - םעד דאנ ךיילג ןוא •עקדאבאלט ןייק רעבירא

 טסורב רעד ףיוא דודךגמ ןלעג א ןגארט :יוו ,ןצעזעג עשידיי
 ,ראוטערט ןטימ עמאס ןפיוא ןייג טשינ ;ןקור םעד ףיוא ןוא

 ןראפ טשינ !קאטשניר םעד וצ טנעאג םעגערב יד ייב דאנ
 טימ ךיז ןצונאב טשינ ׳עקשאוד רעדא ליבאמאטיוא ןייק ןיא

 .ןאפעלעט רעדא אידאר ןייק

 ,טפאשרעייטשראפ עשידיי א ןפאשעג ךיילג ךיז טאה׳ס

 *אטעג ןטסקינייוועניא ןטימ ןריפנא טפראדעג טאה עכלעוו

 ־אגרא־טכאמ יד ןופ ןעגנונעדראראפ עלא ןריפטיוא ןוא ןבעל
 טאוו ("טאר־ןעדוי") טאר רעטטטלע ןא ןעוועג זיא םאד .וענ
 *ריפסיוא ענעדישראפ ךיז סורא ןפאשעג קיטייצכיילג טאה

 *זייפש ,טמא־םגגוניווו ,טמא־םטעברא ,ייצילאפ" :יוו ,ןענאגרא

 .א״א טמא

 טאה טאר רעטסטלע רעד טאוו ,לעפאב רעטשרע רעד
 ־עטניא 530 ןלעטשוצוצ :ןעוועג זיא טכאמ רעד ןופ ןעמוקאב
 ־אטש םעד גנונעדרא ןיא ןעגנערב וצ ידכב ,רענעמ עטנעגיל
 ןדלאמעג ךיילג ךיז ןבאה םע זא ,ךיז טייטשראפ .וויכרא ןשיט
 יד יוו יוזא רעבא .וצרעד ןפוראב ןעוועג ןענעז עכלעוו יד
 טטוגווא ןט־18 םעד ןעמ זיא ,גונעג ןעוועג טשינ זיא לאצ
 ןבירטעגנעמאזוצ ןפוא ןלאטורב א ףיוא ןוא אטעג יד ןלאפאב
 ךאוו רעגנערטש א רעטנוא טריפעגפא ייז ,ןדיי 500 יוו רעמ
 ןטאשרעד ןעמעלא טראד ןוא ןאמינאפ ןיא טראפ 4 ןפיוא
 טימ ,רבח ןיימ ןעוועג דיוא זיא עפורג רעקיזאד רעד ןשיווצ)
 .(יקצאק ףסוי :טייצ עצנאג יד ןעמאחצ ןעוועג ןיב׳כ ןעמעוו

 ןופ ןעיירעביור ענעלגעט־גאט יד ןביוהעגנא דיז ןבאה טע
 ןענעז ןטנעמורטטניא עשילאקיחמ עלא .םטוג־ןוא־באה ןשידיי
 .ג״דא ןענאידראקא ,ןעלדיפ ,ןריוואלק :יוו ,ןראוועג ןעמונעגוצ
 טראד ןופ ןוא זיוה רעדעי ראפ ןראפראפ ןענעז םאטיוא־טטאל
 ןעמוקעג זיא םעד דאנ .ןענופעג ןבאה ייז ראנ טאוו ,טפעלשעג
 :יוו ,ןדנאטשנגעג עלופטרעוו עלא ןעגנערב וצ לעפאב א

 לעפאב םעד ןריפסיוא טשינ ראפ .ג״דא רעבליז ,דלאג ,ןצלעפ
 ,ןטייווצ םעד טיהעג טאה רענייא .ףארטש־טיוט טארדעג טאה

 ייב ןצימע ןקאפ ראפ .ןטלאהאב טשינ סעפע ,הלילח ,לאז רע
 ־ראפ ןעוועג טנגעגמוא עצנאג יד זיא ,ןימ םעד ןופ הריבע ןא
 א ןענופעג ףדה א ןיא ץעגרע טאה׳מ ןעוו .ךעלטראווטנא
 .ןסאשרעד ראפרעד ןאמנגנוי א ןעמ טאה ,ץפח םענעבארגאב

 *טראווטנאראפ רעד טאה ,1941 רעבאטקא ןט־28 םעד

 רעקיטולב רעד ,םינינע עשידיי יד ראפ רעייטשראפ רעכעל
 היפוצכרוד טמיטשאב טאה רע זא ,ןדלאמעג ,אקואר חצור
 .ה .ד ,אטעג ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ גנולייצ א

 ייס ,עלא ןוא ;עקידנטעברא טשינ תא עקידנטעברא יד ןופ
 דיז ביוחמ ןענעז — עטנוזעג ןוא עקנארק ייט ,טלא ןוא גנוי

 :ןטייהעג טאה רעכלעוו ,ץאלפ ןטיורג ןפיוא ןעלמאזראפ וצ

 — ןטלאהאבטיוא דיז טעוו םע דעוו ןוא ;״םאג־ןטארקאמעד״

 .העיו ןטאשרעד דיילג טעוו

 טמארטשעג ןבאה ןטאמ .ןעמוקעגנא זיא ליורג ןופ העש יד
 .ןזיוועגגא ןעוועג זיא טאוו ,ץאלפ ןקירעיורט םענעי וצ ,ןיהא
 — עטטוג ,ךעלעגעוו ףיוא טריפעג ןעמ טאה עטריזילאראפ

 טאה רעדניק עניילק יד ןופ ןייוועג םאד .ןטעב ערעייז ןיא
 ןופ עדליוו ןפאלעג ןענעז רעדרעמ יד .למיה םעד ןטינשעג
 טראד טשינ טגיל רעצימע ביוא ,ןרילארטנאק — זיוה וצ זיוה
 םעד וצ החיצר רעדליוו טימ רע זיא ,אי ןעוו !ןטלאהאב
 וצ ןביוהעגנא ןעמ טאה דלאב .ןראוועג טפעלשעגסיורא ץאלפ
 םאד ,"סקניל׳, רעוו ןוא "םטכער" רעוו ;ןשטנעמ יד ןריטראט
 ןבעלרעטנוא םוצ ךאנ רעוו ןוא טיוט םוצ רעוו :ןטייהעג טאה
 ד3א םייב ןעמוקעגראפ ןענעז סעגעצט עכעלרעדיוש .לטיב א

 .ןעיורפ ןופ רענעמ ןוא רעדניק תפ ןרעטלע ןלייט

 *יטאפ רעקיזאד רעד ןופ ףיוא ךיא רעטיצ טנייה זיב דאנ

 ־פא ןעגנולעג זיא רימ יוזא יוו ,ןטעגראפ טשינ ןאק ןוא גנור
 זיא טאוו ,טנאה רעד ףיוא דניק א טימ יורפ א ןעוועטארוצ
 ןטיול ,ןעיצ טפראדעג ךיז טאה ןוא רימ ראפ ןענאטשעג
 ־םדא ךיא באה לוק ןיימ טימ טשינ יוו ."סקניל" ףדא ,לעפאב
 ־סטעברא ןא באה דיא ןוא !יירפ ןיימ זיא םאד" :ןגירשעג
 פאב א דימ ןוא טריטנעירא ךיילג דיז טאה דרפ יד" ...ןייש
 — ״טזיא יורפ ןייד יז ןעוו ,ריד יז םענ״ .םערא ןרעטנוא ןאטעג

 ־אב ךיא ליוו ייברעד .טכליהעגפא ררוצ ןופ םיטש יד טאה
 ,עצינעמילפ ריא טימ ,ןאמרעל האל ,יודפ ןיימ זא ,ןקרעמ

 רעד ןיא ןוא עטפשמראפ־טדט יד וצ טריטראס ןעוועג ןענעז
 ןטצעל םעד עלא טימ ןעגנאגעג טכאנ רעקירעיורט רעקיזאד
 ןבאה ייז ןוא ןעשעג זיא סנ רעכעלפיירגאבמוא ןא ראנ ,געוו

 .טעוועטארעג טונימ רעטצעל רעד ןיא דיז

 ¬ובלמ יד ןראוועג טכארבעג ןענעז ,םורא געט ראפ א ןיא

 ןסאשרעד ןענעז עכלעוו ,םישודק ענעמוקעגמוא יד תפ םיש
 ־אב טייהרעקידעבעל טעמכ ןוא טראפ ןט־9 ןפיוא ןראוועג
 .ןביוהעג ייז טימ גנאל ךיז ןבאה רעבירג יד .ןראוועג ןבארג

 טאוו ,עטעדנוווראפ תונברק ןופ ןלאפ ןעוועג דיוא וענעז טע
 תפ טראשעגטיורא ןעלטימ עכעלביולגמוא טימ ךיז ןבאה
 טלייצרעד ייז ןבאה רעטעפש .םרעפרעק עטיוט יד רעטנוא
 ןיא •םוקמוא ןכעלרעדיוש םעד ןופ םיטרפ עיונעג אטעג ןיא
 12 זיב 10 תפ ןעמוקעגמוא ןענעז דראמ־ןטאמ ןקיזאד םעד

 עגייז ןופ עקינייא ןראלראפ טאה עילימאפ עדעי .ןדיי טנזיוט
 'עגפא ןצנאגניא ןענעז עכלעוו ,תוחפשמ ןעוועג .רעדילגטימ

 .ןראוועג טקעמ

 רעפיט .ןעגנאגעג רעטייוו דיז זיא אטעג ןיא ןבעל סאד
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 *םטוג־ןייק־טשינ ןראפ דחפ ןוא ענעמוקעגמוא יד דאנ רעיורט

 עכעלגעט־גאט ערעזדנוא ןעוועג ןענעז — ןגראמ ןקידנגאזנא
 .םעיצראפ

 ם,דמחב יוו יוזא ,טקידיילאב ןוא ןגאלשרעד ןוא טקירדרעד
 יד רעביא םיוא־גאט ןייא־גאט ןבירטעג זדנוא ןעמ טאה

 .טעברא רעד וצ טייוו םרעטעמאליק — ןעייסאש

 ,ןיילא קידנביילב ,רערעווש ךאנ ןראוועג זיא בצמ ןיימ
 טשינ .דגב ןטכער לקיטש א ןא ןוא ןבעל םוצ ןעלטימ ןא
 .טעברא רעד ייב רעטשלחראפ א ןלאפעג ךיא ןיב לאמנייא

 .דנאטשאב ןיימ ןצימע ןלייצרעד וצ טמעשעג ךיוא דיז באה׳כ

 ראג יד ןוא טגאיעגסיורא ךימ טאה ןגראמ רעירפ ראג רעד
 ...טגנערבעגקירוצ — טכאנ עטעפש

 עשידיי ןעמוקעג ןענעז ,טכאנ רעד ףיוא הנשה־שאר
 ־םיורא ןאמ 50 דאנ טימ ןעמאזוצ דימ ןבאה ןוא ןטנאיצילאפ
 ־ןאב א ,עיוועוו ייב רעגאל ןיא טעברא ףיוא טקישעג

 .ענליוו ןוא ענוואק ןשיווצ עיצאטס

 רעזדנוא דיז ןאמרעד דיא ןעיי ׳ףדא ךיא רעטיצ טציא דאנ
 א ןיא רימ ןענעז ןפאלשעג .רעגאל־סגנאווצ םעניא בצמ
 טשינ רימ ןבאה ןסע םוצ רישעג .דרע רעד ףיוא ,קאראב
 זיא ,ןסע םוצ טייצ .סעקשופ עטרעוואשזראפ ראנ ,טאהעג
 ןראוועג ןבירטעג זיא טעברא יד לייוו ,ןעוועג טשינ דיוא
 ־ראפ ראנ טאה רעכלעוו ,רעעזפיוא־רעדרעמ ןדליוו א ךרוד
 עכעלטסירק ןעיו .ןטלעש וצ ןוא ןגאלש וצ זדנוא ןענאטש
 ־נאגאוו 14 ןטישנא טפראדעג ןבאה ,לשמל ,רעטעברא־םגנאווצ
 טאה׳ס ןעוו .28 ,לפאט ןטישנא טזומעג רימ ןבאה ,םעקישט
 ץפ ןראוועג טיירפאב ןצנאגניא ןטסירק יד ןענעז ,טנגערעג
 — ייז ראפ ןטעברא טזומעג ןבאה רימ ןוא ,טעברא רעד

 .פעלק ןוא תוללק ץפ לגאה א רעטנוא ןוא עסעווראב ,עטעקאנ

 עקנארק יד דיוא .סיפ יד ףיוא ןטלאהעג םיוק דיז ןבאה רימ
 .ףוס רעזדנוא אד ןעזעג ןבאה רימ .ןטעברא טחמעג ןבאה

 טימ ןעמונעגנא דיז דיא באה ,טכאנראפ א ןיא לאמנייא
 טרעלקרעד םיא .רעעזפיוא רעזדנוא וצ ןיירא ןיב ןוא חוכ
 ןשיוטוצסיוא זיא םע קיטיונ יוו :בצמ םעניימעגלא רעזדנוא
 םיא !טעברא רערעווש רעד ייב ןלאפ עכלעוו ,עקנארק יד
 ־בעלש רעייז רעזדנוא ף יוא טכאמעג םאזקרעמפיוא דעדנוזאב
 — םישובלמ םיא ראפ דיוא ןעגנערב ןלעוו רימ .גנודיילק רעט

 זא ,ןטעבעג םיא ךיא באה ףוס םוצ .טרעכיזראפ םיא דיא באה
 ־רעד ןא רעבא .ןקישקירוצ ןענאד ןופ רעטעברא עלא לאז רע
 ןייז וצ טרילעפא ץא טדערעג םיא טימ גנאל באה דיא •גלאפ
 ןבעגעגנייא רימ דיז טאה ףוס־ףוס ...ךסיוועג ןשינילת,,

 עקנארק 8 טמיטשאב טאה רע .ןכיירגרעד וצ םיא ןופ סאווטע
 .ןטיילגאב ייז לאז דיא ץא ןעיירפאב וצ

 .אטעג ןיא ןעמוקעגקירוצ רימ ןענעז ׳1941 רופיכ־םוי ברע

 יד ןיא ןרערט טימ ןוא טמא־םטעברא ןיא קעווא ךיילג ןיב׳כ
 םעניא בצמ ןכעלגערטרעדמוא רעזדנוא ןגעוו טלייצרעד ןגיוא
 גנויצאב רעכעלשטנעממוא רעד ןופ ךייא ןוא ,רעגאל־םטעברא

 .רעעזפיוא יד ןופ

 עיונעג א טכאמעג ןבאה ׳טמא־םטעברא ץפ רעייטשראפ יד
 ןריסערעטניאראפ וצ רעמ ןביוהעגנא ךיז ןוא גנושראפסיוא
 ןוא אטעג ןיא ןבילבעג ןענעז עקנארק יד .עפורג רעד טימ
 ,ןשטנעמ ערעטנוזעג ,ערעקראטש ףיוא טשיוטעגסיוא ןראוועג

 לסיב א דיוא ןוא גנודיילק ערעסעב ןעמוקאב ןבאה עכלעוו
 ,עטנוזעג יד וצ טרעהעג טשינ באה דיא יוו יוזא .ןטקודארפ

 ןיימ ףיוא יוו יוזא רעבא .אטעג ןיא ןביילב טפראדעג דיא באה
 ־גגעק ךיז דיא באה ,רעטייווצ א ןראפ טפראדעג טאה טרא
 זא ,טמיטשעגנייא טשינ ףיורעד לאפ ץיק ףיוא ןוא טלעטשעג
 טקריוועג טאה םע .ןברק־זיילסיוא ןיימ ןייז לאז רעוו ץעמע

 .ןראפעג טשינ טרא ןיימ ףיוא זיא רענייק ןוא
 ןטעברא ענעדישראפ טעבראעג .אטעג ןיא ןבילבעג ןיב׳כ
 ןיוש טאה׳מ .ה .ד ,ןעגנוגנידאב ערעסעב לסיב א ןיא ץוש
 ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא טעברא רעד ייב פוז א ןעמוקאב
 ךיוא ךיז טאה גנומיטש ןיימ .טיורב לקיטש א ןפיוק טגאקעג
 ןזיוועגסיורא ןבאה טמא־סטעברא ןופ רעריפ יד .טרעסעבעג
 א זא ,אמתסמ קידנעעז ,גנויצאב עשרבח עסיוועג א רימ וצ
 ,ליפעג לקיטש א טימ שטנעמ א ךאנ דיא ןיב טילפ א ץוח

 טשינ דאנ ןבאה םיבצמ עכעלשטנעממוא ערעווש יד ןכלעוו
 ...טרירעגנא

 טניווועגוצ זייווכעלסיב דיז ןבאה רעניווונייא־אטעג יד
 ןעמוקעגראפ ןענעז טייצ עצנאג יד .בצמ ןקירעיורט רעייז וצ
 .סנבעל עקידלושמוא עשידיי ןופ ןעגנוגנערבמוא ןוא "סעיצקא"

 רימ .ןבעל ןביילב טעוו רע זא ,טביולגעג טשינ טאה רענייק
 ןליוו ןקראטש א טימ רעבא ,דעווש טעבראעג עלא ןבאה

 ...רעדרעמ יד ןבעלוצרעביא

 ןטאטשקרעוו־םטעברא ןראוועג טנדראעגנייא ןענעז םע
 ־ץלעפ ׳רעטסוש ,רעדיינש :יוו ,טיילכאפ עטסעב יד ןופ
 ןשידיי ןטעוועבאראב םעד ןופ .א״א רעכאמרעגייז ,רעכאמ
 יד ןוא עטסעב יד טעבראעגסיוא ייז ןבאה ,םטוגדוא־באה
 — תוחפשמ ערעייז ץא רעניווטיל ,ןשטייד יד .ןכאז עטסנעש

 זיא טעברא יד .ןסאנעג םעד ןופ ןבאה עכלעוו ,עקיצנייא יד
 טקיטפעשאב ןעוועג םעד ןיא ןענעז םע .ןטכיש 3 ןיא ןעגנאגעג
 ־ייב ץא גאטייב טעבראעג טאה׳מ .ןדיי טנזיוט 4 זיב 3 ןופ
 רעקיטכיוו ראג א ןעוועג ןענעז ןטאטשקרעוו עקיזאד יד .טכאנ
 ־רעביא םעד ץפ ץנעטסיזקע יד ןטלאהפיוא םייב ראטקאפ

 .אטעג רעד ןיא ןדיי לייט םענעבילבעג
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 ועדנאוו ןקיטולב ןיא

 םייב ךיוא ןוא רעקירטקעלע םלא טעבראעג באה ךיא
 ךיא געלפ ץאלפ־םטעברא םעד ןופ .ןליבאמאטיוא ןרירעפער
 ןיזנעב ךעלשעלפ תא ץלאה (ויז טייטשראפ ,הבינגב) ןעגנערב
 ץלא סאד .עקנארק יד ןופ ןדנווו יד ןקינייר וצ ,לאטיפש תאפ
 לאטיפש ןראפ רעבא ,ןבעל ןטימ טלעטשעגנייא ןעוועג זיא

 .קיטיונ ךעלקערש ןעוועג ןאד םע זיא

 ־רעביא אטעג רעבוואק יד זיא ,1943 רעבמעטפעס ןיא
 רעקנעה־ןדיי ןטסווואב םעד ןופ טנעה יד ןיא ןראוועג ןבעגעג
 טכער רעלופ רעד טימ ׳באטשסאמ ןטסערג ןופ חצור א ,עקעג
 ץא .ןעזנייא םענעגייא ןייז טיול ןדיי יד ןגעק ןעלדנאה וצ
 ףיוא טאהעג עקאט ייז ןבאה ׳ןזיוועגסיורא ךיז טאה םע יוו
 נ ןעוועג זיא טעברא עטשרע ןייז .ןזאלראפ וצ ךיז ןעמעוו
 :הנווכ־טפיוה ןייז .אטעג יד (ןרינרעזאק) ןלייטוצרעדנאנופ

 םעד וצ .ןטכינראפ טרא ןפיוא ןוא טכייל תנוא ןענאק וצ
 ראפ ןקאראב ענרעצליה ןראוועג טלעטשעגפיוא ןענעז קעווצ
 רעגאל רעטשרע רעד .ענוואק רעטניה ,רעטעברא טנזיוט ראפ א
 ןא ןוא םישזער ןגנערטש רעייז א טימ טאסקעלא ןעוועג זיא
 ןקינייפ ןוא ןגאלש טגעלפ רעבלעוו ,עשורמ־עשר א ,רעעזפיוא
 ןעוועג זיא רעגאל רעטייווצ רעד .טייהנגעלעג רעדעי ייב

 .ץנ אש

 .1944 ינוי זיב אטעג ןיא ןבילבראפ זיא לייט רעניילק א

 ןיא לסיב םאד ,זדנוא ןעמ טאה ןגראמירפ םענייש א ןיא
 ,עיצאטס־ןאב א וצ טריפעגסיורא ,ןדיי ענעבילבעגרעביא אטעג

 ןוא טפול ןא .תומהב יוו יוזא םענאגאוו ןיא ןדאלעגנא זדנוא
 געוו ןפיוא .סיורג ןזעוועג זיא הלהב יד .רעסאוו לסיב א ןא
 ןענעז עקינייא .םענאגאוו יד ןופ ןעגנורפשעג עקינייא ןענעז
 ־יטש רעטסערפעג א ןיא .ןראוועג טרעטעמשעצ קידנעגנירפש

 .ףאהטוטש ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז גנומ

 ןיוש טעוו אד זא ,רעכיז ןעוועג זיא זדנוא ןופ רעדעי
 ,םמויראטאמערק יד ןופ םנעמיוק יד לייוו ,ףוס רעחנוא ןייז

 טלייטעגרעדנאנופ רימ ןענעז רעבא אד .ןעזעג טוג ךיז ןבאה
 .רעדנוזאב רענעמ ןוא רעדנוזאב ןעיורפ :טסייה סאד ׳ןראוועג

 עלא ןוא רעדיילק יד ןאטוצסיוא לעפאב א ןעמוקאב ןבאה רימ
 א ןיא טריפעגניירא תנוא טאה׳מ .ןזאלוצרעביא ןכאזטרעוו
 לקעפ א טימ טרא ןטייווצ א ךרוד טריפעגסיורא ןוא ץאלפ
 ןעמ טאה םעד דאנ .טנעה יד ןיא דיש־ץלאה ןוא םעטאמש
 טעצאק" ןיא טקישעגסיורא תא םעפורג ןיא טלייטראפ זדנוא

 ."ואכאד

 *עג טראד ןבאה עגנילטכילפ יד ןופ לייט רעטסערג רעד

 .ךאמצלאה" ןוא "לאמ" :סעמריפ עטסרעווש 2 יד ןיא טעברא

 ־קעלע ייב טקיטפעשאב ןעוועג ןענעז ןאמ 30 דאנ טימ ךיא
 -יירפ רעד ייב טעבראעג באה דיא .(^•£•0.) טעברא עשירט

 יד ייב ,ןרעטעוו עטסרעווש ייב .םעפולס יד ףיוא גנוטייל
 האוועג טקישעג דיא ןיב ,םנגער־סקאלש ץא ןעיינש עטסערג
 קנאד א .רעגאל תפ ןטקנופ ענעדישראפ ןיא טעברא רעד וצ
 ־תונכש ןופ ןדיי טימ ןפערט וצ ןבעגעגנייא רימ דיז טאה םעד
 וצ החפשמ ןופ ןסורג ןבעגפא ייברעד געלפ׳כ •תעגאל עקת
 ןופ טסווועג טשינ טאה רענייא םאוו ׳ןענאזרעפ תפ ,החפשמ

 .ןטייווצ

 200 טכארבעג טאה׳מ ןעוו ,ןקרעמאב וצ אד יאדכ

 ־פא ייז ןבאה ,ןניק יד ןיא ןטעברא וצ ףיוא ןעיורפ רעלוואש
 ןבאה עכלעוו ׳עטנעאנ ערעייז ןופ דס א רימ ךרוד ןענופעג

 יד .ואכאד ןופ תעגאל ענעפראוועצ יד ןיא ןענופעג דיז
 ,שעוו רעדא טיורב העלווירב ןפראוורעבירא ןגעלפ ןעיורפ

 ןבעגוצרעביא סאד ׳טעבראעג טאה ייז תפ עדעי ראנ םאוו ייב
 ןבעל םאד קתנלעטשנייא .עטנאקאב ןוא עטנעאנ ערעייז ראפ
 טיול ,ןלייטרעדנאנופ םע ןוא ןביילקנעמאחצ ץלא ךיא געלפ
 רימ ףיוא ןדש ןגעלפ רענעמ יד .םערדא םענעזיוועגנא םעד
 ןענעז טלפידוצראפ .ןקוקסיוא ךימ דלודעגמוא טימ תא ןטראוו
 .טקיטעפשראפ לאמ א דיז באה דיא ןגהו ,ראג זיב ןעוועג ייז

 שריק ןהאי רעריפ־רעגאל רעתנוא יוו ,ןפארטעג טאה לאמנייא
 יד ףיוא ןעגנעה ןבילבעג זיא םאוו ,לווירב א טקרעמאב טאה
 .ןעמענרעטנורא טלאוועג סאד באה דיא .פולס םעד ןופ ןטארד

 טגאיעגבאנ ךיז רע טאה טנאה רעד ןיא רעוולאווער א טימ
 ןבעגעגנייא ךיז טאה רימ דו לאמ עטייווצ םאד ןדש .רימ דאנ

 .טיוט ןרעכיז א ןופ ןפיולטנא וצ

 ךיא באה ,טעברא רעטנאמרעד ןביוא ןיימ ייב ,לאמנייא
 ףסוי :טיילסדנאל ערעזדנוא תפ עקינייא טנגעגאב גילעפוצ
 עגנילטבילפ עלא יוו .קינלעמ השמ תא המלש ,שזאצנאמ
 רעלוואש ןופ ענעמוקעג — תמצ עסיורג ףדא ןעוועג ייז ןענעז
 ־צעדושאראטס ןעוועג ךדא תא ןעדרפ .ד .א יד ןשיווצ .אטעג
 טדרב לקיטש א טקישעג גאט העי טאה עכלעוו ׳יורפ סעק
 !ןבעגעגרעביא ןגינעגראפ םדרג טימ םע באה דיא .ייז ראפ

 םעד ןיא ויילא רימ םע טלאוו ,קידנגאז תמא םעד ,שטאכ
 .ןעמוקעג חנוצ ץנאג טנעמאמ

 וצ טאז דיז טגאוועג טשינ לאמנייק רעבא באה ךיא
 ...טרעגנוהעג טאה רעטידוצ א רעצימע ןנחו ,רעירפ ןכאמ
 ענעי רימ ןענאמרעד םאוו ,יד טימ טנייה דאנ ךיז ףערט׳כ

 ¬שקע ענעטלאהעגסדא ןיימ הגתנווואב ןוא ןראי עקירעיורט

 ןיב ךיא םאוו ,םעד ףדא ץלאטש טנייה דאנ ןיב דיא .תונ
 ...טייצ רעזאלצראה רעקידרקפה אזא ןיא ןראוועג לשכנ טשינ
 ,ףוס ןראפ דחפ ןיא ןוא ןילפיצסיד רעשילרעטסיוא ןא ןיא

 ,טרעיולעג תנוא תפ ןכעלטיא ףדא עגר עדעי טאה רעכלעוו

 עטסטלאק יד ןיא .ןטעברא ערעזדנוא טצעזעגראפ רימ ןב*ה
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 רעדנאוו ןקיטולב ןיא

 ןסיורד ץא ןייטש גנאל־ןעהעש רימ ןגעלפ םנגראמירפ־רעטניוו
 /׳לעפא" םעד ייב ןעגנוריטשומ יד .יינש ןפיוא ענעריורפעג

 ןיא ןייז טזומעג טאה ץלא .ןטייקיבייא יוו ןגדצעג ךיז ןבאה
 רעבלעז רעד ־ןיז טאה — טשינ ןעוו .טקנופ ןפיוא .גנאלקנייא
 הריבע עטסנעלק יד .לאמ ליפ ןרזחרעביא טנאקעג לקאטקעפס

 .ףארטש־טיוט טימ טקעמשעג טאה

 ,דליב עקידנרעטישרעד סאד דימ טגלאפראפ טנייה זיב

 ,טעברא־עגראטאק גאט א ןופ קידנעמוקקירוצ ,לאמנייא ןעוו

 קירוצ דיז ןלעטשוצנייא ןראוועג טרעדאפעגפיוא רימ ןענעז
 ־רעדיוש א ןעחצ טזומעג ןוא ץאלפ־לעפא ןפיוא ןעייר ןיא
 א ןראוועג טנעיילעגראפ זיא׳ס .ןשטנעמ 7 ןופ הילת עכעל

 [ענאטשעג ןענעז עכלעוו ,ןדיי 7 ןגעק טקא־םגנוקידלושאב

 ־אב זיא ייז ןופ רענייא רעדעי .הילת ר עד ייב עקידנרעטיצ
 תוריבע ערעייז ."ןכערבראפ" רעדנא ןא ןיא ןראוועג טקידלוש
 וצ ערדלאק א ןופ לקיטש א ןדיינשפא :ןופ ןענאטשאב ןענעז
 וצ לווירב א סנאמ א ןבעגרעביא !דנווו א םנצימע ץזניבראפ
 יראק א ןענבנג ן לעפא םעד וצ דיז ןקיטעפשראפ !יורפ ןייז

 .ןכאז עכעלנע עכלעזא דאנ ןוא דיק רעד ןופ לפאט
 ןעגנאהעגפיוא זייווקיצנייא ןענעז "עטקידלושאב" 7 עלא
 זא ,ןביולג טלאוועג טשיג טאה ץראה סאד שטאכ ,ןראוועג
 ,גאט רענעי זא ,ךיז טייטשראפ .ןעשעג ןאק ,ןעשעג טעוו סאד
 טאוו םעפע טזאלעגרעביא זדנוא ןופ םענייא ןדעי ןיא טאה

 ...ןבעל ןצנאג ןפיוא סעכעלקערש

 רעגאל רעואכאד ןיא ןראוועג טכארבעג ןענעז 1944 ףוס
 עטוג ןעוועג ןענעז םאד .אטעג רעשזדאל רעד ןופ ןדיי 200
 ערעווש טימ טקיטפעשאב ייז ןעמ טאה רעבא אד .רענעמכאפ
 .ג״דא ןסלער־ןאב ,טנעמעצ טימ קעז ןפעלש :יוו ,טעברא
 .עסעווראב ,עטעקאנ .טכענ יד ןיא ראנ ייז ןבאה טעבראעג

 ןיא .טשיוטעגסיוא טשינ ייז ןעמ טאה ןטאנאמ 2 ןופ ךשמב
 ־ןיק רעד ןופ ןעמענ טלאוועג ןבאה ייז ןעוו ,ירפ רעד ןיא א
 ןענעז ייז ןוא םראילא־ילפ־טפול א ןראוועג זיא ,פוז לסיב א
 *דימ ןוא טייקכאווש ןופ •ןקאראב יד ןיא ןראוועג ןבירטעג

 םלא .ןפאלשעגנייא ןוא ןלאפעגקעווא טראד ייז ןענעז ,טייק
 ןסיוועג א ןיא .ןסע ןייק ןעמוקאב טשינ רעמ ייז ןבאה ףארטש
 ןבאה ,טעברא רעד וצ ןראוועג ןפורעג ןענעז ייז ןעוו ,גאט
 םיורא טשינ ריוא ןענעז ייז .ןבייהפיוא טנאקעג טשינ דיז ייז
 ןגאלשעג ייז ןוא רעדרעמ יד ןיידא ןענעז ואד .לעפא םוצ
 זיא רימ יוו ,(לארשי ןיא טנייה) לגניי ןייא ראנ .חצר־תכמ

 .טנעה ערעייז ןופ ןראוועג לוצינ זיא ,טסווואב

 טרעטנענרעד דיז טאה עטריאילא יד ןופ טנארפ רעד ןעוו
 דאנ הלפמ ןייא "ןדיינש" וצ ןביוהעגנא ןבאה ןשטייד יד ןוא

 ...תונוחצנ "עטעייזראפ" עטשרע ערעייז דאנ ,רערעדנא רעד
 :ךאלפ־גנירעג׳, ןטסווואב םעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא זיא

 רעטייוו ןצעזראפ ןוא גרעב רעלאריט יד ןיא ןקיטסעפאב וצ ךיז
 ערעייז ןריפוצסיורא דיוא ןסאלשאב ייז ןבאה — ףמאק םעד

 .ןפאלקש

 שראמ רעד ןביוהעגנא ךיז טאה .1945 לירפא 22 םעד
 רעד .טנגעגמוא רעד ןופ ןוא עגנילטגילפ רעואכאד עלא ןופ
 ןצנאגניא ןשטנעמ .רעכעלקערש א ןעוועג זיא רעטניוו
 טנורג םוצ זיב ןוא ׳בייל ןפיוא דגב לקיטש א ןא ,ענעבארבעצ
 ןכאמטימ ׳דיז טייטשראפ ,טנאקעג טשינ ןבאה עטכאוושעגסיוא
 ןא ןראוועג ןבירטעג ןוא ןגאלשעג ןענעז ייז !געוו אזא
 יד םיא ןבאה ,קילעטשרעטנוא ןבילבעג זיא םע רעוו .תונמחר

 .ןראוועג ןסאשרעד — רעדא ,ןסירעצ טניה

 ןעמאזוצ ןעגנאגעג רימ ןענעז ,שראמ ןקיזאד םעד ויא
 טשינ זדנוא ןבאה ןסור יד ריוא .ענעגנאפעג עשיסור טימ
 טלעטשעגפא ךיז ןבאה רימ ןעוו ,טכענ יד ןיא .טעווענאשעג
 ,ענעריודפראפ ,עטרעגנוהעגסיוא — רעדלעוו יד ןיא ן עור וצ

 ןעוועג ןענעז סאוו) ןסור יד ןגעלפ ,יינש ןיא קידנפאלשנייא
 ןעיצפארא ,ןצאק יד ןסיירפארא (זדנוא ןופ רעקראטש לסיב א
 ןסיירסיורא לאמנייא טשינ ןוא םיפ ערעזדנוא ןופ דיש יד
 דיז ןבאה רימ ןעוו .ליומ רעזדנוא ץפ טיורב לקיטש םאד
 רעד ןיא .ןגאלשנא טוג דאנ חנוא ייז ןגעלפ ,טלעטשעגנגעק
 ענעריורפעג עטפייטשראפ רעטרעדנוה ןעזעג רימ ןבאה ירפ
 יוזא טאה בצמ .ד .א רעד .ןעיינש יד ןיא ןגיל ןשטנעמ

 .ןכאוו 2 ייב ןטלאהעג

 טנעאנ ןעוועג ןיוש רימ ןענעז טכאנראפ א םענייא ןיא
 געט 2 ,יאמ ןטם־6 םעד .יימרא רענאקירעמא רעד ןופ מ״ק 3 א
 רעלאנאיצאנעטניא רעד זדנוא טאה ,גירק םעד ןופ ףוס ןראפ
 זדנוא ןוא רעייש ןסיורג א ןיא ןעמונעגניירא ץיירק רעטיור
 ןוא פוז עמיראוו לסיב א טימ "ןעוועג דבכמ" לאמ ןטשרע םוצ
 "ףליה עטשרע" יד טלייטעג ךעלגעמ ןעוועג זיא׳ס לפיוו ףיוא

 ןיא ןעמונעגנעמאזוצ זדנוא טאה׳מ .עקנארק רעווש יד ראפ
 רענעזעוועג א ןופ זיוה א ןיא טריפעגקעווא ןוא סאטיוא־טסאל
 א ןופרעד טכאמעג ןבאה רענאקירעמא יד סאוו ,עלוש־.ס.ס
 ןוא עקנארק ןופ תונברק ןלאפעג ןענעז אד דיוא .לאטיפש
 דנוא ןסע וצ ןביוהעגנא ןבאה עכלעוו ׳עטרענרעדרעטנוא

 .זייוונסאמ ןופרעד קידנעמוקמוא ׳ליפוצ תא קיטכיזראפ

 ענעדישראפ ןיא ןראוועג טריפעגפא ןענעז עקנארק יד
 א ,עיליט־עטנאס ץא ןעמוקעג ןענעז רימ ןעוו .רעלעטיפש
 ךיז רימ ןבאה אד ,ןעכנימ ןופ טייוו טשינ ,לאטיפש רעסיורג
 רעשידיי רעד ןופ רעייטשראפ טימ טנגעגאב לאמ ןטשרע םוצ
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 ברה ןוא ישי רטוח טאקאוודא רעטסווואב רעד :יוו ,עדאגירב
 ־רעביא עסיורג רעזדנוא ןבעגוצרעביא זיא ךעלגעממוא .ץישפיל
 גנומענאב רעייז דיוא ןוא טנעמאמ ןקיזאד םעד ןיא גנובעל
 טימ דיז ןענעגעגאב םאד זא ,ןקרעמאב ראנ ןאק׳כ .זדנוא וצ

* 

* 

 (ןרובלעמ) קינלעמ־דירפ עשטוג

 ןרעטלע עניימ ןוא ךיא .ה .ד ,רימ ןענעז ,1939 תוכוס ברע
 ןופ ןראוועג ןבירטעגסיורא ,רעטסעווש 3 ןוא רעדירב 3 טימ

 .ןדיי רעקסוטלופ עלא טימ ןעמאזוצ טאטש רעד

 טשינ ווו ,עשראוו ןייק געוו ןפדא טזאלעג דיז ןבאה רימ
 קידנעמוק .ןגיוא יד ראפ טיוט םעד ןעזעג רימ ןבאה לאמנייא
 ןשטייד יד םאוו ,ןברוח ןסיורג םעד קידנעעז ןוא עשראוו ןייק
 ןיא דיז ןזאל וצ ןסאלשאב רימ ןבאה ,טכאמעגנא טראד ןבאה
 קידנעקנעדעג ,ןרעטלע ערעזדנוא .קאטסילאיב וצ גנוטכיר רעד
 ןבאה ׳גירק־טלעוו ןטשרע םעד ןופ ןשינעבעלרעביא יד דאנ
 .עשראוו ןיא ןבילבעג ןוא ןייג וצ זדנוא טימ טגאזעגפא דיז

 השמ ןוא המלש רעדירב יד ןפארטעג דיא באה געוו ןפיוא
 ןיא טייצ לסיב א ןעוועג רימ ןענעז ןעמאזוצ ,קינלעמ
 ןופ ןוא ענליוו ןייק קעווא רימ ןענעז ךאנרעד .קאטסילאיב
 ענוואק טאטש־טפיוה רעד ןיא יוו יוזא .עטיל ןייק — טראד
 רימ ןבאה ,טכער־ןיווו וייק טאהעג טשינ םיטילפ יד ןבאה

 טימ טאהעג הנותח דיא באה אד .לוואש ןיא טצעזאב דיז
 ןפיוא ןבעל רעזדנוא ןענעדראוצנייא טפאהעג ןוא ןעקהמלש
 ןראפ גאט א טארייהעג טאה ןמחנ רעדורב ןיימ) ץאלפ םעיינ

 .(שוריג

 טמיראב זיא ,עטיל ןיא דעלטעטש בור םאד יוו ,לוואש
 עסיורג ןוא םידמול ,םינבר עטסווואב ןופ טאטש א םלא ןעוועג
 ןעוועג ןענעז טאטש ןופ ןשטנעמ יד ריוא .ןטייקכעלנעזרעפ
 ןיא םיטילפ יד ןפלאהעג ךס א ןוא דעלדניירפטסאג רעייז
 רעד ןופ ןסאנעג ליפ ןבאה רימ דיוא .טייקמאזנייא רעייז

 רעבא טאה סאד .טייצ רערעווש רעד ןיא ףליח רעכעלדניירפ
 גראז יד שטאכ) ור טייצ ראי א דאנ .טרעיודעג טשינ גנאל
 ,ןשטייד יד ייב ןבילבעג ןענעז עכלעוו ,עטנעאנ ערעזדנוא ןגעוו

 ־רעטאמ רעד דיוא יוו ׳טרעטאמעג רעהפיוא ןא ןא זדנוא טאה
 עציטש רעד ףיוא זיולב טלעטשעגסיוא קידנעייז בצמ רעלעי
 יד ןעוו ,1941 ראי סאד ןעמוקעגרעטנוא זיא ,(״טניושזד״ ןופ
 ץנאג זיא ךיילג ןוא דנאלסור ףיוא ןלאפעגנא ןענעז ןשטייד

 .ןשטייד יד ץפ ןראוועג טצעזאב עטיל

 ןביוהעגנא רעניווטיל יד טימ ןשטייד יד ןבאה דלאב

 רעשידיי רעטנוזעג א טבעל םע זא ,םורג א קידנעמענפא ,ייז
 ־פא ערעזדנוא טבעלעגפיוא ןבאה — לארשי־ץרא ןיא בושיי
 טומ ןשירפ זדנוא ןיא ןבעגעגניירא ץא רעדילג ענעבראטשעג

 .ןבעל וצ רעטייוו גנונעפאה ןוא

* 

 ...ןגראמירפ א םענייא ןיא /

 ןופ םעיינ עכעלקערש יד .ןדיי יד רעביא ןעיירעדרעמ ערעייז
 ףיוא ןעמארגאפ עדליוו יד ץפ ןוא ןגעוו יד ףיוא םהטיחש יד
 יד ןופ ןדיי יד ףיוא דיוא ייו ׳חיי רעקדאבאלס ןוא רענוואק יד

 לעגש־ץילב זדנוא וצ ךיז טאה — ךעלטעטש עקימורא
 .ןגארטרעד

 םעט םעד ןליפ וצ ןבעגעג דיילג רימ טאה םאוו ,לאפ א
 לאמנייא ןעוו ;זדנוא טראוורעד םאוו ,לרוג ןרעטיב םעד ןופ
 רעדיילש א רעדרעמ רעשיווטיל א רימ טאה ,סאג ןיא קידנעייג
 דימ לוויטש ערעווש ענייז טימ.ץא ייסאש ןפיוא ןאטעג
 רעייגייבראפ .שדוח ןט*9 ןיא ןעוועג ןאד ןיב ךיא .טעפאקעג
 רימ ."ענעצס" רעקיליורג רעד ןופ ןראוועג טרעטישרעד ןענעז
 ןייק רעבא טאה׳ס .ץפרעד ןעוועג טגראזאב רעייז ןענעז
 א ןראוועג ןריובעג זדנוא ייב זיא׳ס .טריסאפ טשינ סטכעלש
 רעצרעה ערעזדנוא טיירפרעד טאה םאוו ׳עלעגניי ןטארעג רעייז

 .ןטייצ ערעסעב ףיוא גנונעפאה טכארבעג עזדנוא ןוא

 ןענעז ׳תירב םעד ןריפוצכרוד ןזיוואב ןבאה רימ ראנ יוו
 ןעמענ ןשטייד יד זא ,ןעגנאלק ןעגנאגרעד זדנוא וצ ןיוש
 םאד .םוא ייז ןעגנערב ןוא ןרעטלע יד ייב רעדניק יד קעווא
 ןעמוקאב טאה ,גראז רעזדנוא טליפעג טלאוו םע יוו ,דניק
 טרעיודעג טאה טייצ ראי א ןוא ןדנווו עקידרעטייה ערעווש
 ןייפ דיז טאה דניק םאד .טלייהעגסיוא םיא ןבאה רימ זיב

 .טימעג רעזדנוא טרעטכיילראפ ץא טלקיווטנא

 דיירפ רעזדנוא ןטלאהעגנא טשינ גנאל טאה רעדייל
 ןסירעגניירא ךיז ןבאה ןגראמירפ א םענייא ןיא .דניק ןטימ
 .סאטיוא־טסאל טימ רעטילימ שישטייד אטעג רעלוואש םעניא

 ןאטעג זאל א ךיז ןבאה תויח עדליוו יוו ןטאדלאס עטנפאוואב
 ־םיוא עסיורג טימ רעדרעמ עטינעג יוו ךעלרעדניק יד ןכוז
 עטספיט יד ןופ טפעלשעגסיורא ייז ןבאה ,טניה עטריסערדעג
 ענעקארשרעד טיוט םוצ יד — ןשינעטלעהאב עטסנגראבראפ

 .םאטיוא־טסאל יד ןיא טרעדיילשעג ייז ןוא ךעלעפוע

 טשינ ןבעל־טייצ רימ ןלעוו ןגראמירפ ןכעלרעדיוש םענעי
 ,סעטאט ןוא םעמאמ עכעלקילגמוא ,רימ יוזא יוו ,ןסעגראפ

 ןשינעטלעהאב ערעזדנוא ןופ ןראוועג טפעלשעגסיורא ןענעז
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 ןופ ןסירעגסיורא ייז ןבאה האנה רעשיטסידאס א טימ ץא

 ןוא טנייוועג ןבאה טאוו ,ךעלרעדניק יד םמערא ערעזדגוא

 טלאוועג ןבאה םעמאמ יד ןעוו ןוא .ףליה זדנוא ייב ןטעבעג

 טניה עדליוו יד ןופ ייז ןעגעז ,ערעייט ערעייז טימ ןייגטימ

 ןיא תויח עקיסיפייווצ יד ןופ ןוא ןראוועג ןסירעצ ןוא ןסיבעצ

 .ןראוועג ןגאלשעצ ךעלרעדרעמ — טלאטשעג ןכעלשטנעמ

 ןוא ןבעל ןייז ,אטעג ןיא דניק ןשידיי םענופ לרוג רעד

 .ןרעוו טנייוואב ןוא ןבירשאב גונעג דאנ *האד — םוקמוא

 ןעוו ,ןאד ׳םישדח 26 ןעוועג טלא ןאד זיא דניק רעזדנוא

 טימ ןעמאזוצ טקידנעעג שיגארט יוזא ךיז טאה ןבעל גנוי ןייז

 .םנבעל עשירעדניק עטכארבעגמוא־קיטייצירפ עלא

 ןרעוו טקילייהעג ןוא טשטנעבעג קנעדנא רעייז אד לאז

 .קיבייא ףיוא

¥ 

 ןיא .ןראוועג טרידיווקיל אטעג רעלוואש יד זיא 1944 ןיא

 .ףאהטוטש ןייק ןראוועג טכארבעג רימ ןענעז סאטיוא־טסאל

 ןעיורפ ןוא רעדנוזאב רענעמ :טלייטעצ זדנוא ןעמ טאה טראד

 ךיילג ןעמ טאה ןעיורפ עקראטש ןוא־עגנוי יד .רעדנוזאב

* 

¥ 

 רעקיבלעז רעד טעמכ ןעוועג לרוג ןיימ זיא ףאהטוטש זיב

 עפעלנע טימ רעקידנעמאזוצ א — עשטוג יורפ ןיימ ןופ יוו

 טלייטעגפא טאה ןעמ ראנ יוו רעבא .ךרעב ןשינעבעלרעביא

 ־קעווא זיא זדנוא ןופ רעדעי ןוא ןעיורפ יד ןופ רענעמ יד

 טליפעג ךיא באה ,גנוטכיר רעדנא ןא ןיא האוועג טקישעג

 לאמא דאנ לאז דיא ׳םיורט ןיימ ןוא סיוא טייג טלעוו ןיימ יוו

 טרעוו — ןבעל דעלקילג א וצ ןכאוופיוא רעדיוו ןענאק

 ...ןשאלראפ

 רעגאל עיצארטנעצנאק ןיא ןעמוקעגנא ןענעז רימ ןעוו

 זדנוא טייטש םע םאוו טריטנעירא דיילג ךיז רימ ןבאה ,ואכאד

 רימ ןבאה ,םנעמיוק עכיוה יד ןעזעג ןבאה רימ ןעוו .ראפ

 לסיב טשער םאד טכארבעג טרעוו אד זא ,ןענאטשראפ ךיילג

 ןבאה לייוורעד .םמויראטאמערק יד ןיא ןענערבראפ םוצ ןדיי

 ןיימ ,ךיא .ןפורג ערעדנוזאב ןיא טלייטעגנייא זדנוא ייז

 טייצ עצנאג יד ןענעז שזאצנאמ לסאי ןוא השמ רעדורב

 א ןיא ןטלעצ טלעטשעגפיוא ןבאה רימ .ןעמאזוצ ןעוועג

 ןוא דיש יד .ןעוועג רימ ןענעז סעווראב ןוא טעקאנ .דלאוו

 .םענייא ןדעי ייב יוו ןעמונעגוצ זדנוא ייב ייז ןבאה םידגב

 ךיילג ןענעז עבלעוו ,עכאווש ןוא ערעטלע יד ןופ טלייטעגפא

 יד .ףאהטוטש ןופ סנוויוא־זאג יד ןיא ןראוועג טכארבעגמוא

 טעברא ףיוא טקישעג ןעמ טאה ןעיורפ עגנוי ןוא עקראטש

 ןטקיד ןופ ןטלעצ ןיא טבעלעג ןבאה רימ .סנבארג־ץוש יד ןיא

 פוז ערעטיש לסיב א טימ .דרע עמאס יד ףיוא ןפאלשעג ןוא

 עטסרעווש יד טימרעד קידנעוטפא ׳גאט םעד טבעלעגכרוד

 ־שטנעממוא יד בילוצ ןבראטשעג ןענעז ןעיורפ ךס א .ןטעברא

 .ןעגנוגנידאב עכעל

 טרעטנענרעד ריז טאה עטריאילא יד ןופ טנארפ רעד ןעוו

 ןבאה ׳ןטערטפא ןביוהעגנא ןבאה רעדרעמ עשישטייד יד ןוא

 ןיא ןרעגאל יד ןופ ןעיורפ יד ןריפסיורא ןביוהעגנא דיוא ייז

 ןבילבעג ןענעז םע ווו ,ןגעוו יד ףיוא שראמ ןקידנלייא ןא

 .עטשלחראפ ןוא עטפעשרעד ןעיורפ לאצ א ןא ןגיל

 ףראד א ןיא ןטלאהאבסיוא דיז ןוא ןפאלטנא ןיב ךיא

 .ןסור יד ךרוד חאוועג טיירפאב דאנרעד ןוא ןכאוו עקינייא

 ענייא טכוזרעד ךיז רימ ןבאה ןשינעכוזמורא עגנאל דאנ

 רעכלעוו ,קינלעמ עקהמלש ,ןאמ ןיימ ןוא דיא ערעדנא יד

 ןרעטיב םענופ ןעקנורטעג רימ ןופ רעקינייוו טשינ טאה

 ...רעכעב

* 

 ףאהטוטש זיב לרוג ןיימ

 יד ןריפסיוא טזומעג רימ ןבאה ןרעטעוו עטסגרע יד ייב

 א ןעוועג זיא זדנוא רעביא דאוו יד .ןטעברא עטסרעווש

 ןעמוקעגנא ןענעז ןשיווצ ןיא .עכעלרעדרעמ א ןוא עגנערטש

 ,עטרעגנוהעגםיוא ,עטעקאנ ,רימ יוו עכלעזא ךס א דס א דאנ

 ענעדישראפ ףיוא ןראוועג טלייטראפ ןענעז רימ .עטקינייפראפ

 .רעגאל ןרעסיוא טייוו טייוו ןטעברא

 רומ ןבאה ׳טעבריא רעזדנוא וצ קידנעייג ,לאמנייא

 רעכיג זיא םאוו ׳שטנעמ א טעברא פולפ א ףיוא יוו טקרעמאב

 ןעוועג זיא םיורג יוו .שטנעמ א ןופ ןטאש א וצ דעלנע ןעוועג

 טנעקרעד םיא ןיא ןבאה רימ ןעוו ׳גנושארעביא רעזדנוא

 ,רע .ראטקעריד דויב ןעוועג זיא סאד ,רבח ןטוג א העזדנוא

 טאה ,ןגיוא ענעגייא ענייז קידנביילג טשינ ,רעטשאררעביא ןא

 ןופ לייוו ,םנעכייצ־טנאה עסיוועג טימ זדנוא וצ "טדערעג"

 רעד ראפ ןוא טכאוואב גנערטש ןעוועג רימ ןענעז ןטייז עלא

 .ןבעל ןטימ טלאצאב רימ ןטלאוו ,גנורעטנענרעד רעטסעדנימ

 ןיא טעברא ךורב זא ,ןזיוועגסיתא דאנרעד ריז טאה׳ס

 רעסעב טשינ חא עגאל ןייז ןוא רעקירטקעלע םלא רעגאל

 *תיב א ןיא טנגעגאב םעדכאנ דיז ןבאה רימ .ערעזדנוא יוו

 / (ץוובלעמ) קינלעמ המלש
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 ךעלגעמ ןעוועג זיא׳ס לפתו ףתא ןוא (טעזאלק) שומיש

 טאהעג טאה ךורב יוו יוזא .רעטרעוו ראפ א טפאבעגרעביא

 ןעניישרעד וצ ,טעברא רעגייטש ןייז טיול ,טייקנעלגעמ יד

 רעלדניבראפ א ןעוועג רע זיא ,רעצעלפ ענעדישראפ ףיוא

 וצ עטנאקאב ןופ ןסורעג טנארבעג ,תוחפשמ עטייזעצ ןשיווצ

 עכלעוו ׳עטנעאנ ןשיווצ ןעגנודניבראפ טפאשעג ןוא עטנאקאב

 רע טאה ליפ .ערעדנא יד ןופ ענייא טדיישעצ ןעוועג ןענעז

 םענעגייא ןייז ייברעד קידנלעטשנייא ,טיבעג םעד ףיוא ןאטעג

 .ןבעל

 טאה עפלעוו ׳יודפ א טימ ןדנובראפ זדנוא טאה ךורב

 ,יקצעיוושאראטס יורפ יד ןעוועג זיא םאד .ךיק א ןיא טעבראעג

 דניק א טימ ןאמ ריא .טנאמעגנרוד ליפ טאה יז .יודפ םעשטוד

 רעלוואש ןיא זדנוא טימ ןעוועג זיא יז ןעוו .ןעמוקעגמוא ןענעז

 ריא ןיא ןפלאהעג ,ךעלגעמ טייוו יוו ,יז רימ ןבאה ,אטעג

 .בצמ ןעמאזנייא ןרעווש

 טקישעג גאט ןדעי זדנוא טאה יקצעיוושאראטס יורפ יד

 ךיז טאה םע יוו ,קידריווקרעמ .ןנורב ךרוד טיורב אליק א

 זא ,ןנורב ץזערוצרעביא ןבעגעגגייא טשינ זדנוא ןופ םענייק

 ייברעד טלאוו רע יוו ...י טיורב םעד ןופ ןנוזראפ לאז רע דיוא

 .ןסינעג ןופרעד טלאוועג טשינ ןוא תוחילש עקילייה א טליפעג

 רעדא ןסע ןריפ זא ,ןקרעמאב לאמא ראב ךיא זומ ייברעד

 ןטימ ןדנובראפ ןעוועג זיא ןטייווצ םוצ םענייא ןופ תועידי

 ,טגראזעג רע טאה עשיטאטש ערעזדנוא ראפ ראנ טשינ .ןבעל

 ווא טעקאנ ןוא םעווראב ןעוועג זיא רע .עדמערפ ראפ ךיוא

 ,שעוו ןעגנערב ךיוא ןסע ץוחא טגעלפ רע .רימ יוו קירעגנוה

 ןעוו .םעילימאפ עטדיישעצ ןופ תועידי עקיטניוו ןוא םידגב

 ,ןסע םוצ םעפע ןבעג ןלעוו םיא ןגעלפ ךיק ןיא ןעיורפ יד

 ־בקרעמאב ,ןגאזפא שיראגעטאק ןוא ןקידיילאב ךיז רע טגעלפ

 ."רעגערט־לקעפ רעלענאיסעפארפ" ןייק טשינ זיא רע זא ,קיד

 רעדנא ןא וצ רעבירא דיא ןיב ׳םורא טייצ רעסיוועג א ןיא

 ןביל רעחנוא טימ טדיישעצ ךיז רימ ןבאה יוזא ןוא טעברא

 .ךורב דניירפ תא רבח

 א ןיא רעסאפפיוא ןא םלא ןראוועג טמיטשאב ןיב דיא

 ןיא ןענאטשאב זיא טעברא רעזדנוא .טאטשראוו־־רעילאטס

 זדנוא טימ .ןרעציפא עשישטייד יד ראפ לבעמ ןטעבראסיוא

 ;רעגאל רעזדבוא .רענעמנאפ־לבעמ עטוג טעבראעגטימ ןבאה

 ראפ ןנעלטראווטנאראפ א םלא ןבילקעגסיוא רימ טאה רעריפ

 .טעברא רעקיזאד רעד

 רימ ראפ זיא ,רעסאפפיוא םלא עיצקנופ עקיזאד ןיימ

 טפראדעג םעד בילוצ באה׳נ לייוו ׳םענעגנא וצ ןעוועג טשינ

 ערעדנא םאוו ,םאד טימרעד קידנקעדראפ ,ןטעברא רעמ דאנ

 טעבראעגסיוא ךיז ךיא באה יוזא .ןאט וצ ןזיוואב טשינ ןבאה

 ךיא באה םעד קנאד א .רעמאזטעברא ןא םלא םש ןטוג א

 ־עדנא ןא יוו רעמ יירפ רעד ףיוא ןגעוואב טנאקעג עקאט דיז

 ךיא געלפ טפא .רעגנירג ןראוועג זיא בצמ רעזדנוא .רער

 יד ןשיווצ ןלייטראפ םע ןוא דיק רעד ןופ ןסע ןעגנערב

 טשינ ןוא טרענרעדרעטנוא ןעוועג ןענעז םאוו ,עקנארק

 טימרעד קידנעגנערבניירא ,םיפ ערעייז ףיוא ןייג שממ טנאקעג

 טאה רעבא גנאל .דנאטשוצטנוזעג רעייז ןיא גנורעסעבראפ א

 ־םיוא טאה עימעדיפע־סופיט ערעווש א .ןטלאהעג טשינ םאד

 ןראוועג טרירטנעצנאק ןענעז עקנארק עלא ןוא ןנארבעג

 ־רעד זיא׳ס .ייז ןשיווצ ןעוועג דיוא ןיב ךיא .7 רעגאל םעניא

 זיא עקנארק יד ןופ טרא םאד .ךיטנאראק" ןראוועג טרעלק

 סיורא טנאקעג טשינ טאה רענייק ןוא טרילאזיא ןראוועג

 .רעשיטירק א רעייז ןעוועג זיא דנאטשוצ ןיימ .ץאלפ םענופ

 ןיימ ליתו ,תומל־הטונ א ראפ ןיוש טנארטאב רימ ןבאה ייז

 ...ןעמונעגפארא רימ ןופ טאהעג ןיוש ייז ןבאה ערדלאק־קעדוצ

 תוחונ עלא טימ ןוא השמ רעדורב ןיימ ןעמוקעגגא זיא אד

 ןטעקאנ א ןוא "עפורג־ןטיוט" רעד ןופ טפעלשעגפארא דימ

 לסאי ץא יישמ רעדורב ןיימ .טעברא רעד וצ טנארבעג דימ

 רעפלעוו ,רעעזפתא רעד ׳שטייד רעד דיוא יוו ,שזאצנאמ

 יד ןבעגעג ךיז ןבאה עלא ייז — תונמחר ןגירקעג טאה

 .ןרעוו טנוזעג לאז ךיא ,ימ עטסערג

 א וצ ןעמוקעג ץב דיא זיב טרעיודעג טאה טייצ ךס א

 ןשטנעמ רעטנזתט .טייקנארק רעד ןופ םיחא ןוא ,חונ לסיב

 .ןבראטשעג ןופרעד ןאד ןענעז

 וצ לטיבא ןעמוק ןזיוואב ןבאה רימ רעדייא ראנ

 רעד .ןראוועג טרידרוקיל רעגאל רעזדנוא ןתש זיא ,ךיז

 יד ןוא טרעטנענרעד דיז טאה עטריאילא יד ןופ טנארפ

 ןבאה ,המחלמ ח טליפשראפ ןבאה ייז זא קידנסיוו ,ןשטייד

 ־לתרג ענעלקערש ערעייז ןופ ןרופש ח ןשיווראפ טלאוועג

 ענעבילבעגרעביאנבעל עטצעל יד ןטנינראפ ייברעד תא וטאט

 ־רעדיוש יד טלעוו רעד ראפ ןלייצרעד ןענאק ענלעוו ,תודע

 ־שטנעמ םעד וצ ןאטעגפא ןבאה ייז םאוו ,םישעמ ענעל

 ...ןימ ןנעל

 ־עג ייז תא רעלטעצאק עלא ןעמונעגנעמאזוצ ןבאה ייז

 א ןעוועג זיא םאד .גרעב רעלאריט יד ןיא ןביירט ןעמונ

 םעד ןראלראפ גנאל ןיוש ןבאה עלא רימ ליתו ,שראמ־ןטתט

 רעטנתו רערעווש א ןעוועג ןאד זיא׳ס .ןעזסתא ןנעלשטנעמ

 ןבאה רימ .ןטניוו עקידניינש עטלאק תא ןעיינש עפיט טימ

 דעוו .גאט א רעטעמאליק רעקילדנעצ רשפא ןנאמ טזומעג

 ךעלרעדרעמ זיא רעד — קילעטשרעטנוא ןבילבעג זיא םע

 ןיא .געוו ןטימ ןפתא ןראוועג ןסאשרעד רעדא ןגאלשעצ

 .דרע רעד וצ ןריורפעגוצ ןרעוו ןוא ועור רימ ןגעלפ טנענ יד
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 ןיא לערו ךיא ןכלעוו ,טנעמאמ רעקידנלטיירטפדא ןא

 באה ךיא ןעוו ,ןעוועג זיא ןסעגראפ טשינ ןבעל ןצנאג ןיימ

 ןוא ןייטשפיוא ׳לאמ עלא יוו ,טלאוועג טכאנ א־אזא ךאנ

 ־אראפ יוו ןצנאגניא ןעוועג זיא רעפרעק ןיימ .טגאקעג טשינ

 טיפ עגיימ .רבא ןייק טימ ןריר טנאקעג טשינ ןוא טריזיל

 דימ ןופ זיא טומ ןיימ .טייטעגפא ןוא ףייטש ןעוועג ןענעז

 ןיימ ןוא רעדורב ןיימ ןטעבעג ןגיוא יד טימ באה ןוא קעווא

 ייז ...ןזאלרעביא אד וימ ןוא ןייג ןלאז ייז זא ,לסאי דניירפ

 ־גוזאב דילג ןדעי ןיימ ןוא טנעה יד ףיוא ןעמונעג ךימ ןבאה

 דימ ןיא ייז ןבאה המשנ רעייז .ןבירעג ןוא טמעראוועג רעד

 רימ שפנ תוריסמ רעכעלביירשאבמוא טימ ןוא טכדהעגניירא

 ןבאה טנעה יד רעטנוא יוזא ןוא .ןבעל םוצ טבארבעג קירוצ

 .טרישראמ ןעמאזוצ רעטייוו רימ

 ןענעז רימ ןעוו 1945 יאמ ןטי2 ןפיוא טכאנ רעד ןיא

 ךרוד ןכארקעג תוחוכ עטצעל יד טימ שממ ןוא עדימ־טיוט

 ־עגנא םעצולפ זיא ,"ןכריקנאו" ןטייהעג טאה סאוו ,דלאוו א

 ,ןגירשעג ןוא לקייצאטאמ א ףיוא רעציפא רעשישטייד א ןראפ

 עשישטייד םאד לידו ,געוו םעד ןכאמ יירפ ןלאז רימ זא

 טאה — ״טסימ ןטימ רעטנורא״ .ןטערטפא ףראד רעטילימ

 ןיירא רימ ןענעז ךאוו רעגנערטש א רעטנוא .טרענודעג רע

 טאה רעדדו .רענייטש יוו ןלאפעגקעווא טראד ןוא דלאוו ץא

 םוצ רענייא ,טקעדאב ןעמעלא זדנוא יינש רעטכידעג א

 פיוא טפראדעג ןבאה רימ ןעוו ןוא טעילוטעג ךיז טאה ןטייווצ

 .דילג ץיק טימ ןגעוואב טנאקעג טשינ — ירפ רעד ןיא ןייטש

 עגיימ .שראמ םעד ןכאמוצטימ ןראוועג רעווש זיא רעדיוו

 רעבלאה ןא ןוא ןראוועג טריזילאראפ רעדיוו ןענעז סיפ

 טאה׳מ .ןראוועג טייטעגפא ןצנאג ןיא רימ ייב זיא רעפרעק

 ןעוועג זיא ךעלגעממוא רעבא ,חוכ םפיוא ןעמענ ךימ טלאוועג

 סנעמעלא רעזדנוא וצ ,םעצולפ ,אד ןוא .טרא ןופ ךימ הירוצ

 ןוא ןעיירשעגסיוא עכעליירפ טרעהרעד ךיז ןבאה ,רעדנווו

 זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טאה׳ט .ןראוועג זיא רעדורעג סיורג א

 *פארא ,ןפאלטנא ןשטייד יד ןענעז טכאנ רעקיזאד רעד ןיא

 *עג ןענעז רימ .ןעגנונעכייצסיוא ערעייז ךיז ןופ קידנסייר

 ןיב׳כ .ןעיירפ טנאקעג טשינ ךיז באה ךיא רעבא ׳ןיילא ןבילב

 ערעקראטש יד ךיז ןבאה ןאד .ץלא וצ קיטליגכיילג ןעוועג

 ,ץלאה לטיב א ןעמונעגנעמאזוצ הלאוו ןיא ןאטעג זאל א

 ,רעפרעק ןיימ טמעראוועג יינש ןטימ ,רעייפ א טכאמעג

 רעדילג עניימ טמעראוועג ייז ןבאה ןעלטימ ענעדישראפ טימ

 .ןבעלוצפדא לטיב א וימ ןבעגעגנייא ייז ויז טאה םע זיב

 ןיא ןגארטעגקעווא ןוא טנעה יד ףיוא ןעמונעג ךימ — ןאד

 .לזייה שירעיופ א

 ןראוועג טנוזעג ןיב ךיא זיב ןעמונעג טאה טייצ ךס א

 ...טריטאפ טאה זדנוא טימ טאוו ,ןפיירגאב טנאקעג ץא

 ןייק ׳םייח א — ןגעוו יד ךרוד טזאלעג ךיז ןבאה רימ

 רעמ טשינ ןדש ,ןדיי ,זדנוא ראפ טאה עכלעוו ,קטוטלופ

 ...טריטסיזקע

 ואכאד רעגאל סוצ רעיוט־סגנאגניירא — ואכדל הסינכה רעש
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 רעדנאוו ןקיטולב ןיא

 ...עוואפאפ ןיא ןיירא ןענעז ןשטייד יד ןעוו / ץנארקניימ בקעי

 וואקשיוו ןשיווצ טגיל סאוו ,עוואפאפ עלעטעטש םאד

 ןראי עלא ךייש ןעוועג זיא ,(קצארעס ןבעל) קסוטלופ ןוא

 .קסוטלופ וצ

 ןעוו ,קירוצ ןראי רעטרעדנוה טימ דאנ יוו ,טלייצרעד ןעמ

 ,ןעוועג טשינ דיי ןייק ןופ רכז ןייק דאנ זיא טעטש ד״א יד ןיא

 טאזד׳מ .ןבעל שידיי א טריסלופ עוואפאפ ןיא ןיוש טאוד

 רעבירא ןופ םלועדויב רעונאפאפ ןפיוא תובצמ עטלא ןענופעג

 .1ראי 900

 רעוואפאפ ןופ ןטפירשראפ יד ןופ ןעמענ וצ זיא םע יוו

 עקימורא ךס א ןופ ןעמ טגעלפ ,אשידק־הרבח רעד ןופ סקנפ

 הרובק וצ םיתמ ערעייז ןעגנערב טעטש ערעטייוו וליפא תא

 ,קסלעשאנ ןיא ןייז רבקמ ךיוא טגעלפ׳מ) עוואפאפ ןיא

 יד ןיא ךאנ טאה םלוע־תיב רעשידיי ןייק לייוו ׳(עוועשעלק

 טלייצרעד דיוא טרעוו סע .טריטסיזקע טשינ רעטרע עקיזאד

 ראי 400 טימ ןראוועג טנערבראפ זיא םאוו ,לוש א ןופ

 .קירוצ

 א טאה ,ןלעווק עטביילגאב עטלא ןופ רעביא טיג׳מ יוו

 הנתמ א ראפ ןעקנאשעג עיבארכ רעכעלדניירפ־ןדיי רעסיוועג

 ץאלפ א — ךיוא יוו .ןצעזאב וצ ךיז ןדיי ראפ דלעפ קיטש א

 דיז טאה ןא ןאד ןופ .םלוע־־תיב א תא הווקמ ,לוש א ראפ

 .עוואפאפ ןיא בושיי רעשידיי רעד ןביוהעגנא

 ,תוחפשמ 35 א ייב טבעלעג 2 עוואפאפ זיא ןבאה 1939 זיב

 בר םענעגייא ןא ןטלאהעגסיוא טאה עלעטעטש סאד .ךרעב

 טחוש א ,(עשראוו ןופ ריאמ קחצי ׳ר ברה :בר רעטצעל רעד)

 לטאמ ׳ר :רעטצעל רעד ;טחוש ריאמ :עטשרע יד ןופ)

 תא םיחרוא תסנכה ןא ,(םעדייא רעקסוטלופ א — טראבלעג

 .םידמלמ ענעגייא עריא ךיוא טאהעג

 טבעלעג ןוא ,ןריובעג ,בגא ,ןיב ךיא ווו) עלעטעטש סאד

 ־גילער ןעוועג סיוכרוד זיא ,(ןראי עניימ עלא טכארבראפ ןוא

 טאה םע .הרות־יגב ןעוועג טעמכ ןענעז עלא .טמיטשעג זעי

 םאד ןגארט טשינ לאז רעצימע זא ,לאפ רעד ןפארטעג טשינ

 .עטאפאק עגנאל ןייז רעדא עלעטיה עשידיי

 םענופ עטכישעג יד דיז טאה ,ןייז וצ רעשמ זיא סע יוו .1
 יד יוו רעטעפש ראי 200 רעדא 100 א טימ ןביוהעגנא עלעטעטש
 טריטסיזקע עכלעוו ,קסוטלופ ןשידיי־טשינ םעד ןופ, עטבישעג
 םאוו ,ראי 1,000 עצנאג ,ןלעווק עשיראטסיה עשוריפב טיול ,ןיוש
 .(.דער) עטאד עקיזאד יד טרעייפעג 1968 ןיא טאה קסוטלופ עשייוג יד
 ,אוועגליק :יוו עוואפאפ סורא רעפרעד ןעוועג דיוא ןענעז םע .2
 טניווועג טאה ףראד ןדעי ןיא .א״א סעדולפ ,ןאישזעלש ,אווענראשט
 ןוא ןעמוקפיונוצ ריז ייז ןגעלפ ,ט״וי א ראפ .החפשמ עשידיי א
 סורא ןעוועג דיוא זענעז םע .עוואפאפ ןיא ןענוואד ןראפניירא

 .ןפיוה עשיצירפ ןוא סעקראוולופ לטעטש

 תפ ןענאטשאב זיא רעניווונייא לייט רעטסערג רעד

 ־האובת — עקירביא םאד ׳רעדיינש ,רעטסוש ,רעקרעווטנאה

 ןעוועג זיא לדנאה רעד .םיבצק תא רעמערקדייפש ,םירחוס

 — רעקראפ רעד ןוא קצארעס ןוא קסוטלופ ,וואקשיוו טימ

 .תולגע־ילעב עשידיי טימ

 עקיצנייא םאד ןעוועג ,גנאפנא ריא ןיא ,ןאד זיא עוואפאפ

 הביבס רעשידיי־טשינ רעסיורג רעד ןיא עלעטעטש עשידיי

 םיקידצ עטמיראב .סוחי ןשידיי ריא ןגיוצעג ראפרעד טאה ןוא

 ןלעטשפא ךיז תא ןראפכרוד טייצ וצ טייצ ןופ טראד ןגעלפ

 םעד ןיא ןגעלעג זיא סעשידיי־שיפיצעפס םניוזא סעפע

 דנורא טראד ןגעלפ םעדנעגעל ענעדישראפ .לטעטש ןקיזאד

 .ג״דא "ןראוועג ןפאלטגא זיא סאוו ,ךייט א" :לשמל ,יוו ןייג

 ףיוא דיז ןוא טריטסיזקע עוואפאפ עשידיי םאד טאה יוזא

 יפעס ןטש־1 םוצ זיב טבעלעגסיוא ןפוא ןקיטראנגייא ריא

 ןדליוו א טרעלקרעד ןבאה םיצאנ יד ןעוו ,1939 רעבמיט

 עשידיי סאד ןוא ללכב טלעוו רעיירפ רעד גירק־סגנוקיליטראפ

 .טרפב קלאפ

 ןיא ןיידא ןטסירעלטיה יד ןענעז ,1939 הנשה־שאר ברע

 ןשיליופ םעד ןיא ןדיי עלא ןעמונעגפיונוצ ןבאה ייז .עוואפאפ

 ן.א תא ןסע ןא ,העש 24 ןטלאהעג טראד ייז ןוא לאישטשאק

 עלא טקידיילעגסיוא ןשטייד יד ןבאה טייצ רעד ןיא .ןעקנירט

 עטאווירפ ךיוא טביוראב תא תורוחס ערעייז טימ דעלעמערק

 .רעזייה

 טאה רעדעי .טיירפאב זדנוא ןעמ טאה העש 24 יד דאנ

 סאוו ,טייקמערא לסיב טצעל םאד ןענופעג םייה ןייז ןיא

 •ןעמענ וצ טניולעג טשינ ןיוש ריז טאה

 ןעמונעגנעמאחצ הנשה־שאר ךיז ןעמ טאה ןגעווטסעדנופ

 ןוא תירחש ןשיווצ .ןענוואד ןיירא לוש ןיא ןעגנאגעג ןוא

 ,לעפאב א ןבעגעג ןוא טייל־.ם.ס יד ןעמוקעגנא ןענעז ףסומ

 תא ץאלפ־קראמ ןפיוא ןעלמאזפיונוצ דיז ןלאז ודיי עלא זא

 .ןרעוו ןסאשרעד דיילג טעוו ,ןעמוקסיורא טשינ טעוו סע רעוו

 *עגנא ,לוש ןופ םיחא ןדיי יד ןענעז ענעקארשרעד־טיוט

 לעפאב ןטיול ןוא ךעלמיירטש ןוא םיתילט ,ןעלטיק יד ןיא ןאט

 .ץאלפ־קראמ ןפיוא ןעמוקעגפיונוצ דיז

 עלא ןעמענוצסיורא לעפאב א ןעמוקאב ייז ןבאה ןאד

 ייז ןסיגאב ,קראמ ןפדא ייז ןגיילסיוא ,לוש ןופ הרות־חפס

 ייווצ יד ןגעוו היכז רעסיורג טימ טלייצרעד טרעוו םע .3
 ,רעדירב — םיקידצ עקידנטכירפא־תולג ,עקידרעדנאוו עטסווואב
 עוואפאפ ןיא סלעטשעגפא דיז ןבאה טאוו ,ךלמילא בר ןוא אשוז בר
 סאד ןזאלראפ םייב ןוא לוש רעד ןיא טנוואדעג ,תבש א ףיוא

 .טפירשוצ א טימ םקנ© ןיא ןעמענ ערעייז טעמתחעג לטעטש
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 רעדבאוי ןקיטולב ןיא

 8 ןיא ןעמעננא ךיז ךאנרעד .ןדניצרעטנוא ןוא טפענ טימ

 ןוא ןעגניז הרות־ירפס עקידנענערב יד סורא ןוא דאר

 .ןצנאט

 ןקילייה רעקיטש טימ למיה ןזיב ןגיולפעג זיא רעייפ סאד

 .טעמראפ

 רעקיזאד רעד ףיוא ןענייוו וצ טגאוועג טאה םע רעוו

 דיי א .טיוט זיב ןגאלשעג אפאטסעג יד טאה ,"גנולעטשראפ"

 ןעמ טאה ,רעמערק א ,תוילגרמ יכדרמ־בקעי ןעמאנ ןטימ

 ןייז טעכאפעגסיוא טאה רע זיב ןגאלשעצ לאפ םעד ןיא

 .המשנ

 ןשטייד יד ןבאה ׳תורות רפס יד ןענערבראפ ןכאנ

 ןוא הרוש א ןיא ןלעטשנייא ךיז ןדיי עמורפ עלא ןליופאב

 .4לכייט םעניילק םוצ םיוראפ ןרישראמ

 זיא סאוו ,טערב יד ןזיירפשרעבירא טפראדעג ןבאה ייז

 םאוו ,ריזח א ןפאב ץא לכייט םעד רעביא ןראוועג טגיילעג

 ןעגנערב םיא ןוא לכייט םעד רעביאנגעק טעשאפעג ךיז טאה

 .ןקידעבעל א ייז וצ

 רעביא ןפיול טזומעג ןבאה ׳ענעגאלשעגרעדינ ,היי יד

 ;לעפאב םעד ןריפסיוא ץא דלעפ םוצ וצניהא טערב רעד

 .ןסאשרעד ייז ןרעוו טשיג ןעוו

 ־עגנא דיז טאה ,טייז רענעי ףיוא קידנזיירפשרעבירא

 םושב ךיז טאה םאוו ,ריזח ןכאנ געיעג עזייב סאד ןבדה

 .ןפאב טזאלעג טשינ ןפוא

 סע ןכלעוו א טפאכעגנא ןרש טאה ייז ןופ רעצימע ןעוו

 *עג ייז ןבאה םעד טשינ זא ,טהנעטעג ייז ןבאה ,ריזח זיא

 .ןזיוועגנא ןבאה ייז ןכלעוו ףיוא ,ןרעדנא םעד ראנ ,טניימ

 ,םעד טפאכעגנא ףוס־ףוס ןעמ טאה ,ןשינעגאי עגנאל דאנ

 *עג ןדיי ליפ ןעגעז רעבא ייברעד ."טניימעג" ןבאה ייז סאוו

 םעד ןופ םעטאלב עקימייל ערעווש יד ןיא ןקעטש ןבילב

 ,םיא ןלאז ייז זא ,לעפאב א ןבעגעג ייז ןבאה .דלעפ־עשאפ

 ןבאה ןדיי עבעלטע ,ןגארטוצ ןעגנערב לענש ,ריזח םעד

 ןופ ןסירעג ךיז טאה רע לימו ,ןטלאה טסעפ טזומעג םיא

 םיא ,ןליופאב ייז ןבאה ןאד — ׳תולוק־ילוק טימ טנעה ערעייז

 .למיירטש א ןאטנא

 םעד רעביאנגעק ןענאטשעג ןענעז סאוו ,ןטסירק יד

 רעד וצ טקוקעגוצ ןגינעגראפ םיורג טימ ךיז ןבאה ,לבייט

 .טבאלעג ןוא ענעצס רעקיזאד

 ןייא ןיא •ןלייט 2 ףיוא טלייטעג דיז טאה עוואפאפ)

 .ןטסירק יד — רעביאנגעקטנא ןוא ודיי יד טניווועג ןבאה טייז

 ־כ־ווד זיא עוואפאפ ןבעל זא ,ןקרעמאב וצ זיא בגא .4
 ,ןעפעגוצנא זיא םע יוו ,טאה רעכלעוו ,"גוב״דייט רעד ןעגנאגעג

 .לכייט ןקיזאד ןטיט גבודניבראפ םוש ןייק טאהעג טשינ

 ןיילק א טלייטעגפא טאה ךעלזייה עשידיי יד ןופ חטש םער

 דלעפ םיורג א טיירפשעג דיז טאה םע ןכלעוו ייב ׳לכייט

 יד וצ טרעהעג טאה םאוו ,םירזח ןוא תומהב ןשאפ ףיוא

 .(ןטסירק

 עקירעיורט עקיזאד יד טרימליפ רדסכ ןבאה ןשטייד יד
 .םענעצס

 לייוו ,םעווראב ןפרל טחמעג ןבאה ןדיי ערעטלע יד

 ןוא !םעטאלב יד ןיא ןקעטש ןבילבעג ןענעז לוויטש ערעייז

 .ןמיש טימ טארדעג ייז ןעמ טאה אד

 א ןיא טלעטשעגנייא קירוצ ןדיי יד ייז ןבאה ךאנרעד

 ,ריזח םעד ןעמענ טזומעג טאה רענייא רעדעי ץא ׳הרוש

 לאז רע ,דיי ןדעי וצ ןגארטוצ ןוא ,למיירטש ןיא ןאטעגנא

 .ןאט שוק א םיא

 םאוו ,"דיל־טעבעג" א ןעגניז ןסייהעג ייז ןבאה םעד ךאנ

 .לוש ןיא ןענוזעג טנייה ןבאה ןדיי יד

 ןבאה עכלעוו ,ןדיי יד וצ ןעגנאגעגוצ ייז ןענעז רעהכאנ

 זיב ןטינשעג ייז ץא תואפ ןוא דרעב עטסערג יד טאהעג

 .טולב

 ןכאמ טפראדעג ךאנ ןעמ טאה ,טכאנ ןראוועג זיא׳ס ןעוו

 וצ טכאמעג זדנוא ןבאה עכלעוו ,"ןעגנוביא" עגעדישראפ

 .טאפש וצ ץא דנאש

 ןדיי יד זא ,לעפאב א ןבעגעגסיורא ייז ןבאה ןא ןאד ןופ

 *סגנודלעמ רעד) טעברא רעד וצ גאט ןדעי הלעמ דיז ןחמ

 יד .(עוואפאפ ןופ מ״ק 2 ,דלאוו א ןיא ןעוועג זיא ץאלפ

 *םיוא טפראדעג טאה׳מ סאוו ,םעד ןיא ןענאטשאב זיא טעברא

 ,רעבירג ןבארג דיוא יוו רעמייב יד ןופ ןעלצראוו יד ןבארג

 ןעמוקעג םייהא ןדיי ןענעז גאט ןדעי .ג״דא ץלאה ןקאה

 .עטתיממעצ ׳עטקיטולבעצ

 זיב ןטלאהעגנא ץא ןגיוצעג יוזא דיז טאה בצמ רעד

 .1940 ףוס

 ךיז ןלאז ןדיי עלא זא ,לעפאב א ןעמוקעג זיא ךאנרעד

 יד ויז טימ ןעמענטימ ןפראד ,ץאלפ־קראמ ןפיוא ןלעטשסיוא

 ־עגנא ןענעז ןאד .גראוונסע ךיוא יוו ןכאז עטסקיטיינ ראג

 ןוא ןציזפיוא ןסייהעג עלא ,רענעגעוו עכעלטסירק ןעמוק

 .עוואקאמ ןייק טריפעג זדנוא

 טאה םאוו ,אטעג א ןעוועג זאד ןרש זיא עוואקאמ ןיא

 עקימורא עלא יד ןופ ןדיי יד ךיוא ךיז ןיא ןעמונעגניירא

 .רעפרעד ץא ךעלטעטש

 יד ןיא טריפעגניירא ןדעי זדנוא טאה טארנדוי רעד

 א ןיא תוחפשמ 5 וצ *רעטרע־ךיווו זדנוא ראפ עטמיטשאב

 קילרא דוד ןסייהעג טאה טארנדוי ןופ םעזערפ רעד) רעמיצ

 .(לעקניפרוג — ״טנאה עטכער״ ןייז ןוא
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 רעדבארו ןקיטולב ןיא

 ,אטעג רעוואקאמ ןיא ןסעזעג רימ ןענעז טייצ ראי א

 .אטעג רעדעי ןיא טאוו ,ןעגנוגנידאב עבלעז יד ןיא טבעלעג

 ,סופיט :יוו ןטייקנארק ענעדישראפ טעוועשובעג ןבאה סע

 םעד טבארבעג בור־יפ־לע ןבאה עכלעוו .דנא״א עירעטנעזיד

 געט ראפ עדעי .רעגנוה ןופ ןבראטשעג ןענעז ךס א .טיוט

 .ןדיי ןעגנאהעג ןעמ טאה

 .1941 זיב ןטלאהעגנא םע טאה יוזא

 ־בארט ןריפסיורא ןבדהעגנא ןעמ טאה עטאד רעד ךאנ

 .עוואלמ ןייק וואקאמ ןופ ,ןדיי 2,500—2,000 וצ ןטראפס

 טריפעג זדנוא טאה עכלעוו ,ןאב א ןעוועג זיא עוואלמ ןיא

 .ץיוושיוא ןייק טקעריד

* 
 א זיא׳ס םאוו ׳סעכלעזא ןעזעג ךיא באה ץיוושיוא ןיא

 טאה שטנעמ רעד .טפירש רעדא דייר טימ ןרעדליש וצ דחפ

 זיא ןוא םיקלא םלצ ןייז ףיוא ןאטעג ייפש א ךערפ טראד

 עשילרעטסיוא .תורוד עגנאל עגנאל ףיוא ןבילבעג דנאש וצ

 ןענעז עבלעוו ,ןעזעג טראד ךיא באה תוחיצר ןוא ןטנורגפא

 ערעזדנוא ןופ וליפא טולב םאד ןעמסראפ וצ דנאטשמיא

 ןיא טקעטשעג ךיא באה ןיילא .רעדניק סדניק־סדניק־סדניק

 רעטנזיוט טימ היח־ןשטנעמ רעשיטסירעלטיה רעד ןופ קסיפ

 זייוונטייצ ןבאה רימ רעכלעוו טימ ...תונכס ןוא ןעמוקמוא

 ...טפמעקעג ךיוא זאלטכיזסדא

 ־טיוט יד ןופ תוישרפ ערעדנא עלא יוו ץיוושיוא השרפ יד

 ויוש ןוא טסווואב ץנאג ןענעז ,רעצעלפ־םוקמוא ןוא ןרעגאל

 ־רעד ןוא תוילת עקידרדסב יד :ןראוועג ןבירשאב גונעג

 "גנוקידניזראפ" עקיטרעוורעדנימ א בילוצ לאמא !ןעגנוסיש

 העיו וצ טזיילעגסיוא גנאלראפ םענעגייא ןבילוצ לאמא ןוא

 ןופ חיר־ןשטנעמ רעקידנעטש רעד !ןייפ ןכעלרעדיוש םענופ

 ןעגנאגרעד זדתא וצ זיא םאוו ,רעפרעק עטעפרשראפ יד

 !רעכעלזאנ ערעזדנוא טליפעגגא ןוא העש־העש ,ךעלגעט־גאט

 ןלאפ םוצ זיב ןעגנורעגנוהסיוא "עשינעמלזומ" עקידתוירזכא יד

 טסארפ ןטסקידיינש ןפדא טעקאנ ןעגנוביא יד יגילפ א יוו

 ץלא) םעמאשזדיפ־ןסאפ יד !פעלק עכעלרעדרעמ רעטנוא

 יוו ןעזעגסיוא ןבאה רימ עכלעוו ןיא ,(ןסאפ ןיא ןעוועג זיא

 םעד וצ ןעגנאגסיורא יד !ןיילא טיוט םעד ןופ עטריטסערא

 יד ז טולב ןוא רעטייא טימ ןסאגאב ,עטתיממעצ "לעפא"

 ןוא םאפאק ןוא "סעשטירפ" יד טימ ךקאלב" ערעטצניפ

 ־גוא ןיא ןרעמוג ענעטינשעגגיירא־ףירט יד ?רעטסנידבוטש

 רעד > ןטיוט־הנושמ־התימ עקילייצמוא יד !סמערא ערעזד

 ־זאג יד ןיא ,תומה־ךאלמ ןשיצאנ ןטימ לגנארעג רעגנאל

 ןוא ערעגניי יד ,זדנוא תפ רענייא טשינ םאוו ,ןרעמאק

 ־רעטנוא לסיב א טזאלעג ךאנ טאה׳מ עכלעוו ,ערעקראטש

 ־עגנאמוא ןוא ךרפ תודובע ערעדנא וצ קידנצינסיוא ,ןבעל

 םעד ץא קילב א ןפאכ וצ ןעמוקעגסיוא זיא ,ןטעברא עמענ

 עקידנגאנסיוא־ךראמ עקידרדסכ סאד !זיוהטכאלש ןקידארומ

 ־יוטנא ערעטיב יד > דד ןכיגניא ,טיירג ייז״ :ךיז ןגאזרעטנוא

 ,טאהעג ןאד ןבאה רימ םאוו ,ליפענ עקידנמס סאד ןוא גנוש

 םע יוו רעכעלשטנעמונוא רעמ ןייז טשינ ןיוש ןאק טע זא

 ״!.!!שטנעמ א זיא

 ראפ ךעלדיימראפמוא זיא ףוס רעד זא ,ןייזטסווואב סאד

 ןוא ערעקראטש יד ,טנאמרעד ןביוא יוו ,טאה׳מ שטאכ ,ןדעי

 לייט ןוא ןטעברא ערעדנא טימ טקיטפעשאב ערעגניי יד

 ,ךיא יוו :תודובע ערעטבייל ליפ טימ — לזמ יפ לע — וליפא

 קידנעייז ןח אשונ ןוא סנ יפ לע ,דימ טאה׳מ םאוו ,לשמל

 ץפ ןטצלע ןא ייב 0 ןייז ספות טשינ םויה דע םע ןאק ךיא)

 רעד ןופ םינינע טימ טקיטפעשאב — (דיי א) רעגאל םעד

 ־עברא יד ראפ רעלעטשוצ־עוואק רעד ןייז געלפ ךיא) ויק

 ,ךאנרעד ץא !ןשטייד יד ןופ דרטוצ םעד ןענווועג ןוא (רעט

 ןטיירגוצ םייהעג ןיא ןפלאהעג םעד קנאד א באה ךיא ןעוו

 ־גענאק ךיז י רעוועג קידגריפרעביא ,רעגאל ןפיוא לאפנא ןא

 ןיימ וצ ,ןיב — ןטייווצ ןיא טרא ןייא ןופ ןגעוואב יירפ קיד

 רעזדנוא שטאכ ,ןינע ןצנאג םעד ץפ םולשב םיורא ,קילג

 ־רעד טולב ןופ ךייט א ןיא זיא לאפנא ןוא טנוב רעטגאוועג

 ־רעד יד ןשיווצ ןדש ןגעלעג ןיב ךיא ןוא ןראוועג ןעקנורט

 ...!עטעגרה

 ךיא זא ,טלאוועג טאה הנוילע החגשה יד זא ,סיוא טעז

 םייב ןביילב ךאד — םיסנ עכעלפיירגאבמוא ךרוד — לאז

 1945 יאמ ןט־5 ןופ גנויירפאב רעד וצ ןייז הכוז ץא ןבעל

 טימ ןעמוק וצ — ןתוכז עלא ןופ תוכז םוצ — ךאנרעד ןוא

 א ,1949 ןיא לארשי תנידמ ןיא * אקצעדוארק הוח ,יורפ ןיימ

 .ןייטשטנא ריא דאנ ראי

 .אקצעיווארק הוח ,"סייז רעשירא רעד ףיוא" :עז *



 רעדבאוו ןקיטולב ןיא

 אנליוו וטיגב / (םיובנטכורפ) לטייט הנח

 .והשמ הרקיש ,ונשגרה ברעה לכ ךשמב ,1942 ראוני

 יאדו םהמ קלח .םר־לוקב ורביד ,ןאכלו ןאכל וצצורתה םישנא

 וטיגה תא ואצי רקובבש ררבתה תוצח רחא .תמאה תא עדי

 הרקי המ ."הדובע תודועת" םהל שיש ,הלא לכ םימי השולשל

 התיה אל יל קר ,תודועת ויה יתחפשמ לכל .ונעדי — םירחאל

 תא ילוא .הלש הגאדה תא ריתסהל הלכי אל אמא .הדועת

 הלאש — ׳ד הינלופ הדידי לש התיבל ,הריעה יתא אובל הצור

 — ״!ןבומכ״ .הדועת התיה הל םגש ,גרבדלוג תרבג ,הנכשה יתוא

 ,רהמ יתשבלתה .דבל ןאכ ראשהל אל רקיעה .החמשב תינע

 .התכב אמא ,םלוכמ יתדרפנ .ןוחטב דתיל ידיל לס יתחקל

 די לע •ידמ רחואמ אלש ןמז לכ ,רהמל ךירצ "? הארתנ םאה"

 הכשמו להקה ןיב הפחדנ גרבדלוג ׳בג .םיבר םישנא ויה רעשה

 .רעשה תא ונינפל חתפ אוהו — רמושל והשמ הרסמ איה .יתוא

 .רחאל דחא םלועמ .וטיגה לש ינשה דצה ןמ ונייה םואתפ

 גלש קר .דחא ץלחב וליפא רוא ןיא .הנשי ריעה •י טקש הזיא

 רמשמה לש םידעצה תא ונעמש קוחרמ .םיתבה לעו תובוחרב

 הרק אל וליאכ דעצ רמשמה .השא לש הקעצ .הירי .ינמרגה

 ובא .ונתוא וליגש יל היה המדנ .הקזוחב קפד יבל .םולכ

 דוע .רתוי םיריהב םישענ םימשה .תיב לש ריק די־לע תוכחמ

 לש התיבל ונא תוברקתמ טקשבו טאל .רקובה ריאי טעמ

 ״!םכתא רוסמא תרחא ,תוידוהי ׳דימ ןאכמ וקלתסה״ .הינלופה

 .דיב ןמגה םע אציו ונתוא הארש ,תיבה־לעב קעוצ

 ואצי רבכ םינושארה םילעופה .רקוב טעמכ .ונחרב

 .םירובש תונולחה •תסנכ־תיב — הבורקה רצחב .הדובעל

 ,לספס לע ונבשיתה ונאו ,םינפב ךשוח .המינפ ונצרפ תוזירזב

 ונא .ךשוחל םיניעה ולגרתה טאל טאל .רוקו דחפמ תודעור

 ...ךולכל ,םירפסמ םיקיר םיפד ,םירובש םילספס תואור

 וישכע .המינפ םנכנ רודכה .רודכב םידלי וקחש רצחב

 יתמ" .האר אל אוה .אציו רודכה תא חקול ,םנכנ דליה ...!ףוסה

 .בערב ונשגרה אל .ךכ לכ ךורא — רצקה ףרוחה םוי ״? ךישחי

 גרבדלוג ׳בג השחל — ״יתא תאש בוט״ .אושנמ השק רוקה קר

 ונרשק ונא .ברעה עיגהו םויה דרי ףוס ףוס .ילא הברקתהו

 םע ונסנכנו תסנכה־תיבמ תוריהמב ונאציו ונשארל תוחפטמ

 .הדובעהמ תורחחה תולעופה ראשל המודב הצובקה ךותל םילסה

 ונרבע ?ךלנ ןאל — ונחנאו .ןאל םיעדוי םה ,םירהממ םלוכ

 גרבדלוג ׳בג יתוא הכשמ תחא הטמס דיל .בוחר ירחא בוחר

 וניתש .תיב בצינ הצקבש ,הנטק רצחל יתוא האיבהו הדיצה

 איה .םואתפ הרמא "ךתוא יתחקלש לבח .סנכהל תולוכי אל

 .הירפכל המודו תינידנולב איה .חחב יתראשנ ינאו הסנכנ

 תאצמתמ ינניאו ינא הטילפ ?רוזחת אל םא יתא היהי המ

 .אנליוב תומוקמב

 !רהמ יאוב" .המינפ יתוא הכשמו הרזח גרבדלוג ׳בג

 ןחלוש דמוע ריקה די לע .ןטק רדחה ״!ץוחב דומעל ןכוסמ רתוי

 — ״ןחלושה תחת״ .תלדב םיקפוד .הכורא הפמב הסוכמ ,לוגע

 תסנכנ .הפצרה דע הפמה תא תכשומו הינלופה ונתוא תפחוד

 ,ןחלושה לע קתפה תא המש איה .תבותכ לע תלאוש ,הנכש

 המירמ איה .יברקמ אצוי יבל וליאכ השיגרמ ינא .לפונ ןורפעהו

 האב הז ליבשב אל" — .תאצויו ,תטפטפמ ,תבתוכ ,ןורפעה תא

 והשימש השיגרה הארנכ" .תיבה תלעב תרמוא — ״הנכשה

 ןכסל הלוכי ינניא ?ינממ הצור תא המ !גרבדלוג ׳בג .םנכנ

 !םולשב יכלו ךלש םיצפחה תא ךל יחק .יתחפשמ ייח תא

 .הכוב איה ."םולכ הצור ינניא

 םנכנ ׳םק םואתפ .קתושו ינשה רדחב בשוי רלדנסה לעבה

 ןיא" ״!םיימוי דוע קר !ןתוא ישרגת לא ,אמא״ .ןנחתמו רדחל

 תחתמ ילוא" — .הקסבולזוק ׳בג תנעוט — ״טלקמ םוש יל

 םויה לכ בכשל תונכומ ןתא םא" .דחפב ינא תלאוש ,"הטימל

 קר לבא" — תיבה תלעב תרמוא — ״ןאכ וראשה ,הטימה תחת

 .הבר החמשב ןבומכ ונמכסה "!םיימוי־םויל

 ¬ימש וגל הנתנ תיבה תלעב .הלודג ,דתיה לזרבמ הטימה

 רלדנסה לא .הטימה תחת ונבכש םיימוי .גרבדלוג ׳בג לש תוכ

 .לועישמ קפאתהל השק ךכ לכ ףרוחב .ואציו םישנא וסנכנ

 םימעפל המדרנ תופייע בורמ .המישנ ילב ונבכש םימעפל

 הינלופה .ןמזה לכ התוא יתכשמ .רוחנל הליחתהו גרבדלוג ׳בג

 ,הרעקב םימ ונל הניכה ,תורבח םוש ןימזהל אל תונבהמ השקב

 ונלכא ,ונצחרתה ,הטימל תחתמ ונאצי ,ומדרנ םלוכשכ ,הלילבו

 ־בולזוק התיה םצעב .הפצרה לע ובכשש תונבה תוטימב ונשיו

 ונילעש ,תונבל הרמא איה .ונילע המחירו בל תבוט השא הקס

 יתבשח .הטימב יתנשי אל בר ןמז הז .תצק חונלו הטימב ןושיל

 .הכירצ ינניא רחא רבד .םייחה לכ ךכ תויחל תלגוסמ יגאש

 עדונ ברע תונפל ,ישילש םויב .ונירחא םיפדור אלש רקיעה

 תא ונבזע ונאו וטיגל רבכ תורזוח םידוהיה תוצובקש ׳ונל

 .ונתוא לבקל הליחתב הברסש החילס השקב הינלופה .הרידה

 בוחרל ונאציו תויבבלב ונדרפנ

 תיבב .תושדח תורצל וטיגל ונרזחו תורושה ךותל ונסנכנ

 .םייחב ונאש דוע ונימאה אל .יכבבו תושגרתהב ונתוא ולבק

 'בג ,יתויחא ,ימא וגרהנ 1943 רבמטפסב וטיגה לוסיח םע

 אלו רורחשה דע ילע ורבע תובר תואלת .הלעב םע גרבדלוג

 רפה לצא הטימל תחתמש הז םיחטבמ םוקמל יתעגעגתה םעפ

 ...הקסבולזוק ,דינל
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 רעדגאוו ןקיטולב ןיא

 טייז רעשירא רעד ףיוא / אקצעיווארק־ץנארקניימ הוח

 ~.גאט ןטידד ןמיוא
 ־םיוא זיא המחלמ יד יוו וכעד ךאנ ,גאט ןטירד ןפיוא

 טזאלעג ךיז ,ןרעטלע עגיימ טימ ןעמאזוצ ,ךיא באה ,ןכארבעג

 .םיבורק ערעזדנוא וצ ,קצארעס ןייק

 ־עג קירעדינ ראג ןענעז עכלעוו ,ןענאלפארע עשישטייד

 .געוו ןפיוא ןסאשאב זדנוא ןבאה ,ןגיולפ

 ןא ןראוועג זיא׳ס .קצארעס ןיא ןעמוקעגנא ןענעז רימ

 ווו ,זיוה א ןיא ןטלאהאב טלאוועג ךיז ןבאה רימ .םעראלא

 .טזאלעג טשינ זדנוא ןבאה םייוג יד .רעלעק א ןעוועג זיא׳ס

 ןבלעז םעד ןיא ןלאפעגניירא עבמאב א זיא טנעמאמ םעד ןיא

 .זיוה

 .םיבורק יד וצ ןעמוקעגנא ןענעז רימ

 .קצארעס ןיא ןיירא ןשטייד יד ןענעז םתא געט ראפ א ןיא

 ־עגסיוא ,קראמ ןטימ ןפיוא טריפעגסיורא ןדיי עלא טאה׳מ

 ןעיורפ טימ רעדניק .ןגאלשעג ןעמעלא ןוא ייר א ןיא טלעטש

 ייז ןבאה ,גנוי ןוא טלא ,רענעמ יד .טקישעג םייה א ייז ןבאה

 .לוש רעשיטאטש רעסיורג רעד ןיא טריפעגניירא

 ־פא טייל עטלא ץנאג יד ןעמ טאה םתא געט ראפ א ןיא

 ןעמ טאה ערעגניי יד ןוא רעזייה ערעייז וצ קירוצ טקישעג

 זיב ייז ןופ קידנסיוו טשינ ׳ןרעגאל יד ןיא טקישעגקעווא

 .גאט ןקיטנייה

 טעוועבארעג ךעלגעט־גאט ןבאה קצארעס ןיא ןשטייד יד

 .םטוג־ןוא־באה שידיי

 ןיתא ןיוש ןענעז ןשטייד יד זא ,טרעהעג ןבאה רימ ןעוו

 .טאטש ןיא טרעקעגקתוצ ךיז רימ ןבאה ,קסוטלופ ןיא

 יד םיא ןבאה ,רחוס־האובת א ןעוועג זיא רעטאפ ןיימ

 ,געט עקינייא ןסאלשראפ ןטלאהעג ,טריטסערא ךיילג ןשטייד

 .םייה א טקישעגפא םיא ךאנרעד ןוא טקינייפעג

 ןשטייד יד •ןעוועג טשינ קסוטלופ ןיא רימ ןענעז גנאל

 עלא זדנוא טאה׳מ .ןבירטעגסיורא טאטש ןופ זדנוא ןבאה

 זיא טראד .("קעמאז") ןטראג ןסיורג םעד ןיא ןעמוגעגניירא

 ןבאה ייז .טייל־.0.0 ץפ ןעמונראפ ,רעמיצ רעסיורג א ןעוועג

 זיא טאוו רענייא רעדעי ןוא םנטסאק עסיורג טלעטשעגקעווא

 הלאג :יוו ,ןגעמראפ ןייז ןופ ןבעגפא טזומעג טאה ,ייבראפ

 .ג״דא גנוריצ ,טלעג

 ןופ .וועראנ םעד וצ טגאיעג זדנוא ןעמ טאה טראד ןופ

 .ןגאלשעג ןוא טייל*.0.ם ןענאטשעג ןענעז קירב ןטייז עדייב

 ןפראוועגניירא ןעמ טאה םעד ׳דיג ןעגנאגעג טשינ זיא רע דעוו
 .ךייט ןיא

 וועראנ טייז רעטייווצ רעד ןופ זא ,טגאזעג זדנוא טאה׳מ

 טעפש זיב ןבילבעג טראד רימ ןענעז ,ןסור יד ןעמוק ןלעוו

 םאוו ,קאטראט םוצ זיב ןעגנאגרעד ןענעז רימ .טכאנ רעד ןיא

 .ןעקסנימאוואנ וצ טרעהעג טאה

 ,קאטראט ןיא ןיירא ןשטייד יד ןענעז טכאנ רעד ןטימ ןיא

 ־רעביא ןוא החונמ לסיב א ןבאה וצ טניימעג ןבאה רימ ווו

 רעטייוו תנוא ןביוהעגגא ןבאה ייז ;טכאנ יד שטאכ ןפאלש

 .ןגאי וצ

 ןענעז טראד .ראטאז ףראד ןיא ןעמוקעגנא ןענעז רימ

 ראפ א זיולב ןעוועג ןוא החפשמ רעשידיי א וצ ןיירא רימ

 ןבאה אד .טגאיעג רעטייוו תנוא ןבאה ןשטייד יד לייוו ,גאט

 ,ראטאז לוולעוו ןעמאנ ןטימ דיי רעקסוטלופ א ןעמונעג ייז

 תעווש ןסיורג א וצ ןדנובעגוצ הרעפ א ראפ טכאמעג םיא

 טזומעג טאה רע .חצר־תכמ ןגאלשעג םיא ,ןגאוו ןטגיילאב

 .ןלאפעג זיא רע זיב ןגאוו םעד ןפעלש

 ןבאה רימ .עוואפאפ ןייק קעווא רימ ןענעז טראד ןופ

 יירד ןעוועג רימ ןענעז עוואפאפ ןיא .םיבורק טאהעג טראד

 לסאי ןוא לשנא ,רעדירב ענייז ,השמ רעטאפ ןיימ :תוחפשמ

 .(עוואפאפ ןופ) עשענ רעטסעווש ןייז ןוא (קסלעשאנ ןופ)

 ,תורצ עסיורג ןאטעגנא רעדנוזאב אד ןבאה ןשטייד יד

 םענופ ץענערג רעד ראפ טנכערעג ךיז טאה עוואפאפ לייוו

 םעד וצ טנכערראפ ךיילג לטעטש סאד ייז ןבאה ,גוב ךייט

 .ךית ןטירד

 טקנופ ןקיטכיוו א ראפ טנידעג ךיוא טאה לטעטש םאד

 ענעדישראפ וצ ןעמענ ייז ןגעלפ טראד ןופ ,ןשטייד ת ראפ

 ־ץענ ער ג רעד ןופ באטש רעד ןעוועג ךיוא זיא טראד .ןטעברא

 .ךאוו

 זיא ,ןטלאהאב ךיז ןבאה רימ רעכלעוו ןיא ׳בוטש יד

 ןבאה ,טניה ערעייז טימ ןשטייד יד .רעדיג רעד ןיא ןעוועג

 רימ .ףראד ןופ רעטעמ ראפ א ,לגרעב א ףיוא ןענופעג ךיז

 ןעזעג ןבאה רימ ןנחו .ךאור רעד ףיוא ןעוועג קידנעטש ןענעז

 רעטנוא ןטלאהאב דיילג דיז רימ ןבאה ׳ןא ןעמוק ןשטייד יד יוו

 טקידנעעג ןבאה ןשטייד יד ןעוו .ןטסירק יד ייב סעלאדאטס יד

 העביטש יד ןיא ןיתא קתוצ רימ ןענעז "סעוואלבא" יד

 ~סאטעג יד ןיא ןעגנורעדנאוו עגיימ
 ווו ,וואקאמ ןייק טריפעגסיתא תנוא ןעמ טאה טראד ןופ

 ןעגנוגנתאב יד ןענעז אטעג ןיא .אטעג א ןעוועג ןיוש זיא םע

 ןיא טניווועג ןבאה תותפשמ עקינייא .ערעווש רעייז ןעוועג

 150 ןעמוקאב רימ ןבאה שדוח ןיא לאמ ייווצ .רעמיצ ןייא

 עלעיציפא יד ןעוועג זיא סאד — אבת לסיב א ,טיורב םארג
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 רעדנאוו ןקיטולב ןיא

 העגייטש ןייז ףיוא ,טימאב ךיז טאה רענייא רעדעי .גנולייטוצ

 טייטשראפ .רעטרע ערעדנא ןופ זייפש סעפע ןברעוורעד וצ

 .ןראפעג־סנבעל עסיורג טימ טקעמשעג טאה סאד זא ,ךיז

 רעפרעד יד ןיא אטעג רעד רעסיוא ןייגסיורא געלפ ךיא

 "ןעשזדנאפש" יוו טעברא ראפ זייפש םעפע ןעמוקאב ןוא

 ,םאטעג ערעדנא וצ ןעגנאגרעד ךיוא ךיא ןיב טראד ןופ .ג״דא

 ־עשראוו ןוא ןימיזדאר ,(עקוואנסאס) ןימאלאוו ,וואדאי :יוו

 .אטעג רעוו

 רעשירא רעד ףיוא זייפש טפיוקעג .ןעלגומש ןגעלפ רימ

 .אטעג ןיא םיכרצ ערעדנא ףיוא טשיוטראפ םע ןוא טייז

 טזומעג ןעמ טאה ,ךייר ןטירד םוצ טרעהעג טאה וואקאמ

 ןעוועג זיא םע .ןליופ םערגנאק וצ םאוו ץענערג יד ןעלגומש

 רעד ראפ יא !קערש־טיוט ךס א טימ ,טגאזעג יוו ,ןדנובראפ

 עגנוי ןוא םייוג יד ראפ יא ,אפאטסעג ןוא ייצילאפ רעשיליופ

 .ןדיי יד ןבעגסיוא ןגעלפ עכלעוו ,םיצקש

 ןוא ןימיזדאר ןייק ןעגנאגעג ןיב ךיא ןעוו ,לאמנייא

 ןבעל ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ׳זייפש לסיב א ךיז טימ ןגארטעג

 ךימ טאה ןוא ץעגייש רעגנוי א ןעמוקעגנא זיא — אטעג רעד

 באה ךיא ןענאוו ןופ ןבעגסיוא לאז ךיא ,ןעגנוווצעג ,ןגאלשעג

 .דלאוועג םיורג א טכאמעג באה דיא .ןעמוקאב זייפש יד

 רעקסוטלופ ךס א ןעוועג ןענעז אטעג רעקיזאד רעד ןיא

 עגיימ) אקסוואקאמ עדניה ,אקסולאק אלעב :ייז ןשיווצ

 אנישזאי לארשי ,גרעבנעזאר אלעה ,(לוש רעד ןופ םעטרבח

 ןעוועג ןיב ךיא עכלעוו טימ ,רעטסעווש ןוא ןרעטלע ענייז טימ

 רעפמאה ךיא יוו טקרעמאב טאה אנישזאי ןעוו .טגעאנ ץנאג

 ןופ טפאכעגסיורא לכ םדוק רע טאה ,ץעגייש םעד טימ ךיז

 זא ,טארנדוי ןיא ןדלעמ ןפאלעג ןוא זייפש לקעפ סאד רימ

 רע .ףליה וצ ןפורעג ןוא לדיימ רעקסוטלופ א ןלאפאב זיא׳מ

 .רעקסוטלופ עלא טרימראלא ךיילג טאה

 רענימיחאר א טעבראעג טאה טארנדוי ןקיטראד םעד ןיא

 ןופ עטסנעעזעגנא יד ןופ רענייא ,יקסנימיזדאר ןעמאנ ןטימ

 ןיימ ןופ דידי א ןעוועג ךיוא קילעפוצ זיא רע .הביבס רעד

 .אפאטסעג רעד ןיא טריפעג ךימ ןעמ טאה טייצנשיווצ .רעטאפ

 ,טהנעטעג באה ךיא .טשראפעג ןוא ןגאלשעג טראד ךימ טאה׳מ

 ראפ טלטעבעג באה ךיא ראנ ,אטעג רעד ןופ טשינ ןיב ךיא זא

 יקסנימיזדאר ׳ה רעד .זיוה רעזדנוא ןופ עילימאפ רעסיורג רעד

 'טיירפאב ןיב ךיא .ןעיירפאב ךימ לאז ןעמ ,ןאטעג ליפ טאה

 ןוא אטעג רעד ןיא געט ראפ א ןביילב טזומעג ראנ ,ןראוועג

 .טשראפעג ךימ ןעמ טאה גאט ןדעי

 .אטעג רעוואקאמ ןיא ןיירא קירוצ ךיא ןיב ךאנרעד

 טראד .אקווונסאס אטעג ןיא ןעמוקעגנא ךיא ןיב ןטראד ןופ

 ןשיווצ ׳תוחפשמ רעקסוטלופ ראפ א ןפארטעג ךיא באה

 זיא ,אינעה ׳רעטכאט א ערעייז) אינשיוו החפשמ יד — ייז

 ןיא עילימאפ ענעעזעגנא ןא רעייז ,(עטרבח א עניימ ןעוועג

 ייווצ זיולב ןעוועג ךיא ןיב אטעג רעקיזאד רעד ןיא .קסוטלופ

 ךיוא באה ךיא .אטעג רעוואדאי ןיא — טראד ןופ ןוא געט

 שטיוואניוכ ,לעגנע :יוו רעקסוטלופ ךס א ןפארטעג טראד

 ןיב ךיא זיב טרעדנאוועג רעטייוו ךיא באה טראד ןופ .א״א

 עניימ ןעוועג ןענעז םע ווו ,וואקאמ ןייק ןעמוקעג קירוצ

 .ןרעטלע

 *ראוו רעד ןיא קעווא ךיא ןיב אטעג רעוואקאמ ןופ

 .רעדורב א םרעטאפ ןיימ ןעוועג זיא׳ס ווו ,אטעג רעוועש

 ,רערעסעב א זיא בצמ רעקיטראד רעד זא ,טניימעג ןבאה רימ

 געט ראפ א ןעוועג .וצניהא ןביילקרעביא עלא ךיז רימ ןלעוו

 זיא םע .ןייגוצסיורא ךעלגעממוא זיא טראד ןופ זא ,ןעזעג ןוא

 רעקיטש טימ טרעטסאלפעגסיוא ,רעיומ רעכיוה א ןעוועג

 טעוו טראד ןופ זא ,טליפעג באה ךיא .טארד־לכעטש ןוא זאלג

 ־וצ ,וואקאמ ןייק גנאגוצ רעד ןעמוקנא רעווש רעייז רימ

 ןדער וצ ןביוהעגנא ןיוש ןעמ טאה ןאד) החפשמ ןיימ ןעגנערב

 ןיא .וואקאמ ןייק קעווא קירוצ ןיב ךיא .(דנאטשפיוא ןא ןגעוו

 ־גערטרעדמוא יד ןוא טייקמערא םאד זיא אטעג רעוועשראוו

 .םוטעמוא יוו רעקראטש ליפ ןעוועג טייקכעל

 ...ץיוושיוא ץיק געוו ןפיוא
 .1942 ראי זיב ןעוועג רימ ןענעז אטעג רעוואקאמ ןיא

 יד .ץיוושיוא ןייק ךיילג טריפעג זנדוא ןעמ טאה טראד ןופ

 ןעוועג ןענעז ,טריפעג זדנוא טאה׳מ עכלעוו ןיא ,םענאגאוו

 .ןאמ 150 א ייב ןעוועג ןענעז ןאגאוו ןדעי ןיא ןוא תומהב ןופ

 ןענעז ליפ ."העיסנ" אזא ןטלאהעגסיוא ןבאה עלא טשינ

 וצ ךיז טייהנגעלעג א קידנפאכ ,םענאגאוו יד ןופ ןעגנורפשעג

 ןופ יירעסיש א ןראוועג זיא םע .טייל־ךאוו יד ןופ ןלעטשראפ

 ־עג רעקידנעמוקרעטנוא אזא ייב ,ךיוא באה ךיא .ךאוו רעד

 ףיוא קידנלאפ ,ריט רעד ךרוד ןעגנורפשעגסיורא ,טייהנגעל

 ןיב ךיא .סופ ןקניל ןיימ טעפראסעגכרוד טאה ליוק א .לגרעב א

 טנאקעג טשינ ךיז ןוא טכאנ עצנאג א זארג ןפיוא ןגעלעג

 באה ךיא .טקיטולבראפ ןעוועג זיא םינפ ןיימ .טרא ןופ וריר

 ןעוועג זיא םע .ףראד ןקידנבענרעד א וצ טפעלשעגוצ םיוק ךיז

 טאה׳מ .ריט א ןיא טפאלקעגנא באה ךיא .טלעק עכעלקערש א

 יד ךימ טאה ןגעוו תונמחר ןופ ראנ .טזאלעגניירא טשינ דימ

 טאה יז .לאטש א ייב ןייטש ןביילב ןסייהעג ןיטסירק עקיטראד

 ךימ ןוא ןשאוווצמורא ךיז רעסאוו לסיב א טכארבעגסיורא

 .ןפיולטנא לענש ןסייהעג

 ,ןייג וצ טאהעג ארומ ךיא באה ,גאטייב ןעוועג זיא םע

 .רעטצניפ ןראוועג זיא׳ס זיב ןטלאהאבסיוא ךיז ךיא באה
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 רעדבאוי ןקיטולב ןיא

 ךיז ןפאשראפ וצ ׳ץאלפ א וצ ןעמוקעגוצ רעדיוו ןיב ךיא

 ןגירקעג לאמעלא ךיא באה ןגעוו תונמחר ןופ .זייפש לסיב א

 .ןיטסירק רעדא טסירק זיא׳ט ןכלעוו א ןופ ןטע םוצ םעפע

 הלאוו א ןבעל ,לפרעד םעניילק א וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא

 א םלא טלעטשעגראפ ךיז ןוא "עצינשעל א ןעוועג זיא םע ווו

 זיוה־םימותי א ןיא ןעוועג זיא טאוו ,ענייא םלא ןוא ןיטסירק

 בוטש ןיא ךיז וצ ןעמונעגניירא דימ ןבאה ייז .(ץענישטארעש)

 ןקלאמעג :טפראדעג טאה׳מ טאוו ,ןאטעג ץלא באה ךיא ןוא

 .רעטייוו יוזא ןוא טיורב ןקאבעג ,םיריזח טעשאפעג ,יק יד

 טשינ ךיא באה ןפאלש .ןטע ןעמוקאב ךיא באה ראפרעד

 ,דשח א רעטנוא ןעוועג ןיב ךיא לייוו ,בוטש ןיא טראטעג

 ךיז ךיא באה ןעזטיוא ןשידיי ןיימ ןופ .עשידיי א ןיב ךיא זא

 טראד ןופ ךיוא טזומעג באה ךיא .ןטלאהאבטיוא טנאקעג טשינ

 .קעווא

 ,ןטייווצ םעד ןיא ףראד ןייא ןופ טרעדנאוועג באה ךיא

 םעד ןיא בורג ןייא ןופ ,ןטייווצ םעד ןיא לטעטש ןייא ןופ

 .עשראוו ןייק ןעמוקעגנא ןיב ךיא זיב .ןטייווצ

 -.טייז ועשחא רעד ׳ןדא

 באה ךיא .תורצ עטיורג ףיוא ןעוועג ךיא ןיב עשראוו ןיא

 .ןייג וצ ןעמעוו וצ טאהעג טשינ ןוא טעקנאלבעגמורא ךיז

 רעד ףיוא ןראפעגטיורא ,שיוק א טפאשעג ךיז באה ךיא

 רימ לאז רע ,ןטעבעג םיא ןוא רעקעב א וצ ןיירא ׳עקוועלאוו

 ךיא לעוו טכאנ רעד ףיוא .ןפיוקראפ וצ םקעבעג לטיב א ןבעג

 ,ןביילג טלאוועג טשינ רימ טאה רע .טלעג םאד ןעגנערב םיא

 .לרעגניפ ןדלאג ןיילק א טנכשמראפ םיא ךיא באה

 ךיא באה ׳ןיב ךיא דעוו טגערפעג רימ טאה רע ןעוו

 רעטומ־ףיטש א באה ךיא .ףראד א ןופ ןיב ךיא זא ,טרעפטנעג

 .ןפאלטנא ריא ןופ ךיא ןיב ,דימ טגאלש עכלעוו ,עטכעלש א

 ךאנ טימ ןטיורב ראפ א ןבעגעג רימ רע טאה ךמט םעד ףיוא

 ןלעיצעפט םעד ןיא טגיילעגניירא טע באה׳כ .וצרעד םקעבעג

 ךיא .עקוועלאוו רעד ףיוא טפיוקעג באה ךיא טאוו ,לשיוק

 ןיימ ףיוא ןפורעגסיוא ןוא םאג רעד ףיוא טלעטשעג ךיז באה

 םעד ץא ךאנ ןוא טפיוקראפ לענש םע באה ךיא .הרוחס

 רע ,רעקעב ןכעלטטירק םוצ ןעגנאגעגוצ ךיא ןיב גאט ןבלעז

 .הרוחס עיצראפ אזא ךאנ ןבעג רימ לאז

 ,םיוא טזייוו ,םיא ךיא ןיב ,טייקיטכיט ןיימ קידנעעזרעד

 רעדיוו רימ רע טאה ,ןירעפיוקראפ םלא ןראוועג ןלעפעג

 םעד ףיוא ןפאלש וצ וליפא רימ טביולרעד ןוא הרוחס ןבעגעג

 .ןכאוו עקינייא ןעגנאגעג םע זיא יוזא ."קאלאקעיפ"

 וצ — ןטאבראפ גנערטש ןעוועג םאד ךיוא רעבא זיא םע

 ־ראווש ןטייהעג טאה םע .ןפיוקראפ ןוא טאג רעד ףיוא ןייטש

 רעוועשראוו יד ףיוא סקעבעג טפיוקראפ (ץנארקנייוו) אקצעיווארק הוח
 1943 ,ןי־ועירא ןא סלא ןסאג

 ערעייז ףיוא ןראפמורא טגעלפ אפאטטעג יד .קראמ רעצ

 ןריטטערא ןוא הרוחס יד ןעמענוצ — לאפ םעד ןיא ,ךעלשטעק

 .רעפדקראפ יד

 רעד רעטנוא ,ןעיירעקעב עטיורג ראפ א ןעוועג ןענעז םע

 ןפיוקראפ טגעמעג ןבאה ייז ראנ ןוא ׳ןשטייד יד ןופ טפיזפיוא

 .ןטראק ףיוא דאנ סאד ןוא טיורב סאד

 ךיא יוו (!לאמ ליפ־ליפ) טריטאפ טאה לאמנייא טשינ

 סקעבעג ןטימ לשיוק סאד טאג ןטימ ןפיוא ןזאלרעביא געלפ

 ןיוש ץא אפאטטעג יד ןעזרעד באה ךיא ןעוו ,ןפיולטנא ןוא

 ...טאהעג טשינ הרירב רעדנא ןייק

 םקעבעג םעד טימ רזא קידנעייטש ,ךיא קנעדעג ׳לאמנייא

 יוו) גנוטייצ רעשיליופ א ןופ ןטטילאנרושז ייבראפ ןענעז

 •טריפארגאטאפ ךימ ןוא (ןזיוועגסיורא ךאנרעד ריז טאה׳ס

 ןעוו .טקעיבא רעטוג א ייז ראפ ןעוועג ,םינפ א ,ןיב ךיא

 ךיא באה ,גנוטייצ יד ןעמונעג םנגראמ וצ ףדא באה ךיא

 ןעוועג זיא טאוו ,ןירעפיוקראפ א ןופ עיפארגאטאפ א ןעזרעד
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 רעדנאוו ןקיטולב ןיא

 ןיב םאד זא ,טביילגעג טשינ באה ךיא .רימ וצ ךעלנע רעייז

 ןיימ טאה גנאל טשינ רעבא ׳ןדירפוצ ןעוועג ןיב ךיא .ךיא

 .טרעיודעג "קילג"

 טפאשטנאקאב ןיימ ןוא חלג רעד
 טנגוי רעשילדפ רעד טימ

 ןיימ ןעוועג זיא עכלעוו ,ןיטסירק א וצ ןעמוקעגנא ןיב ךיא

 .ןטעברא ריא ייב לאז ךיא ,ןטאבעגנא דימ טאה יז .ךיטנעילק"

 טגערפעג ךימ טאה יז ןעוו .ןעוועג םיכסמ ףיורעד באה ךיא

 זא טרעפטנעעג ךיא באה ,ןטנעמוקאד ךיז ייב באה ךיא יצ

 ־גיירא טראטעג טשינ ןעמ טאה טנעמוקאד א ןא .טשינ באה׳כ

 ןבירשעגנא ןעוועג זיא ריט רערעי ףיוא .שטנעמ םוש ןייק ןזאל

 זיא יז .הריד רעד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןענאזרעפ לאצ יד

 ןעגניירב .תוחפה לכל היא לאז ךיא זא ׳םעד ףיוא ןענאטשעג

 ־רעד םעד ןיא חלג א וצ קעווא ךיא ןיב .טנעמוקאד־טרובעג א

 ."אקליבאק" ףראד ןקיייב

 רעקיזאד רעד זא ,םייה רעד ןיא טרעהעג לאמא באה ךיא

 טאה רעכלעוו העטאפ ןיימ טימ םינינע טאהעג ןעוו טאה חלג

 ןיב ךיא רעוו טגאזעג םיא באה ךיא .עוואפאפ ןיא טניווועג

 .ףליה ןטעבעג םיא ייב באה ןוא

 ףראד ןטייווצ א ןופ ענימג רעד ןיא קעווא ךיילג זיא רע

 א ןופ עקירטעמ א — טנעמוקאד א טכארבעג טראד ןופ ןוא

 :ןעמאנ ןפיוא ,טבעלעג טשינ גנאל ןיוש טאה עכלעוו ,עסקיש

 ;טפראדעג ךימ ןעמ טאה ןפור ןוא אקצעינאמ אוואלסעשט

 .אשעיצ

 טשינ ךיז לאז ךיא זא ,טגאזעגנא רימ רע טאה ךאז ןייא

 באה ךיא ןענאוו ןופ ןאט גערפ א ךימ טעוו׳מ ןעוו ,ןרילראפ

 טעוו םע ןעוו .ןלייצרעד טשינ ןוא טנעמוקאד ןקיזאד םעד

 ןענופעג םע באה ךיא זא ,ןגאז ךיא לאז ,טכעלש ראג ןטלאה

 .טעבנגעגוצ רעדא

 ןוא דייר עטוג ןייז טימ טקראטשעג ךימ טאה חלג רעד

 םעד ןבעלרעביא ,ןטלאה ךיז לאז ךיא ,טומ ןבעגעגוצ רימ

 םלא — טלעוו רעד ראפ ןלייצרעד וצ ךאנרעד ידכ ,גירק

 .ןעגנובעלרעביא עלא יד — דניק שידיי

 .לאישטשאק ןיא ןעמענניירא וליפא טלאוועג דימ טאה רע

 וצ אד ןעוועג זיא ץאלפ רעד .טלאוועג טשינ באה ךיא ראנ

 רעד .ןגיוא יד ןיא ליפוצ ןפראוו טשיג ךיז לאז ךיא ,ןיילק

 ןיא) ןדייל ןייק ןפאשראפ םיא טלאוועג טשינ באה׳כ :רקיע

 רעכעלרעטאפ שממ ןוא טייקסטוג ןייז ראפ (הריסמ א ןופ לאפ

 ,"לרודיס" שייוג א טימ טגראזאב רימ טאה רע .גנומענאב

 .וו״זאא תוליפת עלא טנרעלעגסיוא

 רעד וצ קעווא ךיא ןיב טנעמוקאד ןקיזאד םעד טימ

 לאז ךיא ידכ .ןעוועג גונעג טשינ זיא םע רעבא .ןיטסירק

 ךעק" א טרעדאפעג ןעמ טאה ,ליבאטס ןדלאמעגנייא ןרעוו

 וצ ךיז טאהעג ארומ באה ךיא .(תוהז תדועת א) "עטראק

 טנאקעג ראנ ןעמ טאה עטראק־ןעק א .סאג רעד ףיוא ןזייוו

 ןטיור ןיא קעווא ךיא ןיב .אפאטסעג רעד ןופ ןעמוקאבסיורא

 ךיא זא ,טנעמוקאד־זייוואב א ןבעגעג רימ ןבאה ייז .ץיירק

 קילייווטייצ ךימ לאז טארטסיגאמ רעד ןוא ,בנג ןייק טינ ןיב

 ־טייצ) ןדלאמעגנייא רימ טאה טארטסיגאמ רעד .ןדלעמנייא

 יירפ טנאקעג ןיוש ךיז ךיא באה יוזא .(ויז טייטשראפ קילייוו

 ןגעוו ןטכארט וצ ןביוהעגנא ןאד ןוא ,םאג רעד ףיוא ןגעוואב

 .תילכת לקיטש א

 ןוא ,בוטש ןיא ךיז ייב ןטלאהעג ךימ טאה ןיטסירק יד

 ,ןפאלשעג ,ןסעגעג טראד באה ךיא .טכעלש טשינ ןגיוצאב ךיז

 ,באה ךיא .לקינייא ריא טימ ןעמונראפ ךיז ןוא טעבראעג

 זיא יז .ןיטסירק םלא ריא ראפ טרירוגיפ ,ךיז טייטשראפ

 ןטילעג ךעלקערש באה ךיא .ןיטימעסיטנא עסיורג א ןעוועג

 .דייר עכעלטנייפ־ןדיי עריא ןופ

 ־ראפ טכוזעגסיוא ךיז ךיא באה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא

 ןענעז םע ,טנגוי רעשיליופ רעד ןשיווצ ןטפאשטנאק ענעדיש

 *עגסיוא באה׳כ .ןטכיש ענעדישראפ ןופ עטנאקאב ןעוועג

 .ןרבח וצ ךיז ןייז רעטכייל רימ טעוו םע עכלעוו טימ ,טווורפ

 .ןייז טנאקעג טשינ ךיא באה ןיילא

 רעד ףיוא םיורא ןעמאזוצ ייז טימ לאמא ןיב ךיא ןעוו

 יד טימ טלטייטעג טשינ ייז ןופ םענייק ףיוא ןעמ טאה ,םאג

 "עקשידיי עקיצערק" א ןיב ךיא זא ,רימ ףיוא ראנ רעגניפ

 טשינ ןעזסיוא ןשידיי ןטלוב ןיימ טימ ךיז באה ךיא זא ,םינפ א

 .ןטלאהאב גיוא זייב םוש ןייק ןופ טנאקעג

 םיצקש עטנאקאבמוא ייווצ ןעמוקעגנא ןענעז לאמנייא

 ,הנעט רעד טימ אפאטסעג רעד ןיא ןריפ ןסייהעג דימ ןוא

 טפעלשעגניירא דימ טאה׳מ .עשידיי א םלא דימ ןענעק ייז זא

 ןענעז םירבח עכעלטסירק עלא עניימ ןוא טאיראסימאק ןיא

 ךעלרעייפ טראד ןבאה םיצקש עטנאקאבמוא יד .טימ רימ טימ

 םירבח עניימ .דניק שידיי א טקאפעג ןבאה ייז זא ,טרעלקרעד

 א ןיב ךיא זא ,ןעיירשטימ ןביוהעגנא ךמא םעצולפ ןבאה

 .ןופרעד טכארטעג גנאל וליפא ןיוש ןבאה ייז ןוא "אקווודישז"

 ־ימאק רעד .טנעמוקאד ןיימ טגיילעגייב ךיילג באה ךיא

 ןגעוו טגערפעגסיוא לעיצעפס ןוא טשראפעגסיוא דימ טאה ראס

 .ןגארפ עכעלכריק ליפ דאנ ןוא תוליפת עכעלטסירק עלא יד

 ,ןרעפטנע וצ טסווועג טנכייצעגסיוא באה ךיא עכלעוו ףיוא

 ...טסווועג טשינ אקוד ןבאה םיצקש ערעדנא עלא יד םאוו

 םעד טימ ןדנובראפ ךיז קיטייצכיילג טאה ראסימאק רעד

 ־עג טאה ץלא ןוא ןדלאמעגנייא ןעוועג ןיב ךיא ווו ,ץאלפ
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 ףיוא ןזייוואב עראלק ערעדנא ןייק קידנבאה טשינ .טמיטש

 דשח רעד שטאכ ,ןראוועג טיירפאב ךיא ןיב טייקשידיי ןיימ

 .ןבילבעג זיא

 ,ןיטסירק רעד וצ ןעמוקעג םייח א קירוצ ןיב ךיא ןעוו

 ־טנעעג באה ךיא .ןעוועג ןיב ךיא ווו טגערפעג ךימ יז טאה

 ־םיוא ךיז ךיא באה ,"עוואלבא" ןא ןעוועג זיא׳ס ,טרעפ

 .ןטלאהאב

 *ראוו יד ףיוא ןשטנעמ טפאכעג טאה׳מ ןעוו ,לאמנייא

 ־שטייד־ףיט ןייק טעברא ףיוא ןריפ וצ ייז ידכ ,ןסאג רעוועש

 ןיא) ןעוועג טשינ ןאד טאטש ןיא ןיוש ןענעז ןדיי ןייק ,דנאל

 ךיא .ןיטסירק םלא ןעמונעג ךיוא ךימ ןעמ טאה ,(1943 ראי

 ־ורוד ןוא רעביפ ןכיוה ןעמוקאב ׳האוועג קנארק ןאד ןיב

 •ןראוועג טיירפאב ךיא ןיב עיצקעטארפ סיורג

 ןיב׳כ :לאמראנ ןעגנאגעג ןבעל סאד זיא ןא ןאד ןופ

 "םיביד" עלא ןוא תוליפת עלא ןטיהעגפא ,עכריק ןיא ןעגנאגעג

 .עייוג א ןופ

 ןיא ןעגנאגעג לאמנייא ןיב ךיא ןעוו ,ויז ןאמרעד ךיא

 חלג רעד רימ טאה ,חלג ןראפ ןייז הדוותמ ךיז לאישטשאק

 .פא ךיז טלאה רע ראנ ,ןגערפ סעפע ךימ ליוו רע זא ,טגאזעג

 ליוו םניוזא םאוו ,טגערפעג ץא ןענאטשעגוצ ןיב ךיא ןעוו

 רעדא סיוא טםעז וד :טרעפטנעעג רימ רע טאה ,ןגאז רימ רע

 טסמאטש וד רעדא ,עכעלצעזעגמוא ענעפראוועגרעטנוא ןא יוו

 ...גגומאטשפא רעשידיי א ןופ

 ,דייר עקיזאד יד ןופ ןעמונעגרעביא קראטש ךיז באה ךיא

 .טסיירד ץנאג טקוקעגנא םיא ןוא טקראטשעג ויז באה ךיא ראנ

 ןוא טעדניירפאב םיא טימ ךיז ךיא באה טייצ רעד טימ

 ךיא באה םירבח ןייק יוו יוזא :ןאלפ א טגיילעגראפ םיא

 ןוא טייקמערא ןיימ בילוצ טשינ ךימ ליוו רענייק ץא טשינ

 עטסעב םאד טלאוו ,ןבעג טשינ הצע ןייק ןבעל ןיא ךימ ןאק

 .עקשונאמ א ןרעוו לאז ךיא ,ןעוועג רימ ראפ

 םע סאוו ,ןכאז עלא יד ןגעוו טרעלקעגפיוא רימ טאה רע

 ־ליב ערעהעה ןבאה ףראד יז :עקשונאמ א ןכאמכרוד ףראד

 .וו״אא רעטסיולק א ןיא ווורפ א ףיוא ןייגניירא ׳גנוד

 .ןקארשעג קראטש ךימ טאה םע .ןטלאהעגפא ךימ טאה םאד

 רעשיליופ רעוועשראוו רעד ןכארבעגסיוא זיא ןשיווצ ןיא

 רצ ןצנאגניא טאה םאד ןוא ןשטייד יד ןגעק *דנאטשפיוא

 .ןאלפ םעד טכאמעג טשינ

 ,דנאטשפיוא רעשיליופ רעד ןכארבעגסיוא זיא םע ראנ יוו

 ןעמונעג ןעמ טאה דנאטשפיוא ןשיליופ רעוועשראוו ןראפ *
 ןעגנאהעג&יוא .ץנעגילעטניא עשיליופ יד ןטארסיוא ןוא ןגלאפראפ

 .וו״אא םיחלג
 ־עוועג רעשידיי רעד ןבעל ןעגנאהעגפיוא ןעמ טאה םיהלג יד
 ;.ןי .א רעד וצ ןרעהעג ייז זא ,ןעוועג דשוח ייז טאה׳מ .אטעג רענעז

 ןביירשראפ ויז ףראד ךיא זא ,ןענופעגסיוא ןיטסירק ןיימ טאה

 ןיא ןביילב טשינ ןוא (.ק .א) "*אוואיארק אימרא" רעד ןיא

 •בוטש

 .ןייג טחמעג באה ךיא

 ךעלטסעק ןגארטרעביא ןופ ןענאטשאב זיא טעברא ןיימ

 .הרימש ףיוא ןענאטשעג ץא ןטאנארג

 עטנעאנ יד בילוצ ןטלאהעג גנאל טשינ ךיז טאה .ק .א יד

 ץא עשראוו ןטלאהעג ןבאה םאוו ,ןשטייד יד ןשיווצ ןטכאלש

 .עגארפ ןיא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןסור יד

 רימ .טריבארעג טאטש ןיא טאה׳מ .ןעוועג טשינ זיא ןסע

 יד ןיא ןוא ןלאנאק יד ןיא ןבעל סאד טכארבראפ ןבאה

 .רעדלעוו

 ־םיורא עלא זדנוא טאה׳מ ןעוו ,גאט א ןעמוקעג זיא םע

 יד ןגעק ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןקאזאק .עשראוו ץפ ןבירטעג

 ןטימ טריפעגנא ןבאה ןשטייד יד טימ סעצניארקוא יד ,ןסור

 ץנאג .ןרידראבמאב ןייא ןיא ןטלאהעג ןבאה ןסור יד .שוריג

 .טנערבעג טאה עשראוו

 ץאלפ ןייא ףדא טלמאזעגפדנוצ ןקאילאפ עלא ןבאה ייז

 ־םיוא באה ךיא .(ץאלפ־ילפ־טפול א — ״עשטנעקא״ ףיוא)

 •ץאלפ םעד ףיוא ןעוועג ךרא זיא עכלעוו ,ןיטסירק ןיימ טכוזעג

 .ןעמאזוצ ןטלאהעג ריא טימ ךיז באה ךיא

 סעצניארקוא יד ןעמוקעג ןענעז ,טכאנ ןראוועג זיא׳ס ןעוו

 ־םיורא ייז ןוא ןעיורפ עגנוי ןבילקעגסיוא ,ןשטייד יד טימ

 .ןעגנערבראפ וצ ייז טימ — למיר םעד ןופ ןעמונעג

 ־ראפ ךימ יז טאה ,ןעחעד םע טאה יז יוו ןיטסירק ןיימ

 םעטאמש ןיא ךימ קידנעוטנא ,ןיטסירק עטלא ןא ראפ טלעטש

 .םידגב עטלא ץא

 טריטראס ןוא אפאטסעג יד ןראפעגנא זיא ירפ רעד ןיא

 יד .רעדנוזאב טריפעג ןעמ טאה ערעטלע יד .ןשטנעמ יד

 .ץיוושיוא ןייק טריפעג ןעמ טאה (.ק .א) ערעגניי

 ןופ טאטשראפ א ,יכאלוו ןייק קעווא זיא ןיטסירק ןיימ

 .עיליוו א טאהעג טראד טאה יז .עשראוו

 .ץיוושיוא ןייק — עגנוי יד טימ ךיילג טריפעג ןעמ טאה ךימ

 זדנוא זיא געוו ןפיוא .םענאגאוו יד וצ טריפעג זדנוא טאה׳מ

 .לדלעוו ןקידנבענרעד א ןיא ןפיולטנא וצ ןעגנולעג

 .תוילת ערעייז ףיוא ןקוק וצ זייוונסאמ ןעגנוווצעג טאה׳מ
 זיא ץנעגילעטניא רעשיליופ רעד ףיוא עיצוקעזקע יד .1944 ףוס
 ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא ייז טאה׳מ :ןפוא אזא ףיוא ןעמוקעגראפ
 טאה םע רעוו .ןסאשעגטיוא לאמ ןייא טימ ייז ןוא ןאמ 10—15 וצ
 ,ץאלפ־םוקמוא רעייז ףיוא טביל חנוצעגנא רעדא ץנערק טכארבעג

 .ןראוועג ןסאשרעד רעדא טריטסערא דיילג זיא
 ךיא ןעיו .חיי טעדראמעג ןוא ןגאלשעג ריוא טאה .ק .א יד **
 םירוחב עשידיי ייווצ ויילג ייז ןבאה ,ןעייר ערעייז ןיא ןיידא ןיב

 .ןסאשרעד
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 .ןטלאהאבראפ געט ייווצ א ייב ןעוועג טראד ןענעז רימ

 ,ןיידא געוו ןיא קירוצ טזאלעג ךיז רימ ןבאה ךאנרעד
 .יכאלוו ןיא ןיטסירק ןיימ וצ קעווא ןיב ךיא ןוא

 רעד ןופ טנעמאמ א ןבעגרעביא ,בגא ׳אד לדו ךיא
 םע לערו ןוא ןעוועגייב ןיילא ןיב ךיא םאוו ׳תוירזכא רעשיצאנ

 .ןסעגראפ טשינ ןבעל ץנאג ןיימ ןיא
 ,ןיטסירק ןיימ ייב עשראוו ןיא ןעוועג ןיב ךיא תעב
 ,ןשטייד יד ןבאה ,לקינייא ריא טימ סאג רעד ףיוא קידנריצאפש

 ייב לענוט א ןופ טפעלשעגסיורא ,טרא םעד ןופ טנעאנ ראג
 רעוועשראוו עטסנעש יד ןופ ןעוועג ןענעז םאוו ,ןדיי 20 א
 עלא ייז ןעגנונייפראפ עכעלרעדיוש עגנאל דאנ ןוא ,תוחפשמ
 טאה רעכלעוו ,קינדארגא ןא ,טסירק א רענייא .טנערבראפ
 טימ ןפלאהעג ייז ןוא ןמע טימ טגראזאב ייז טייצ עצנאג יד

 יד ןבאה — שפנ תוריסמ רעכעלנייוועגמוא טימ ןוא דאנ םאוו
 וביא ןדיי יד טימ ןעמאזוצ ןוא טקינייפעג ךעלקערש ןשטייד

 .החפשמ רעצנאג ןייז טימ טנערבראפ

 טשינ ןיוש ךיא באה ןיטסירק ןיימ ייב ןביילב רעגנעל
 .טנאקעג

 םעד ןופ ןעיצקירוצ ךיז ןביוהעגנא ןבאה ןשטייד יד
 יכאלוו ןיא ןעמוקעגנא סעצניארקוא ליפ ןענעז אד ןוא טנארפ
 ,ךעלדיימ עגניי ןפאכ ןגעלפ ייז .תורצ עכעלקערש ןאטעגנא ןוא

 .וו״אא רעזייה יד ןיא ןריבאר
 ןיימ ןיא ןייז דשוח ךימ ןביוהעגנא ןעמ טאה רעדיוו

 .ןגלאפוצכאנ דימ ןוא "טייקשידיי"
 ךימ ןעמ טאה ,ןכוז ןעמוקעג זיא׳מ ןעוו ,לאמ סעדעי
 ךאנרעד .טפול ןא ןעוועג זיא םאוו ,רעלעק א ןיא ןטלאהאב
 .ןעוועג טשינ שינעטלעהאב םוש ןייק ןוא רעלעק ץיק ןיוש זיא

 .קעווא טראד ןופ טזומעג ךיא באה יוזא

 וואכאטסנעשט ץא
 טימ וואכאטסנעשט ןיא ןעמוקעגנא דיא ןיב 1944 ראי ןיא

 .ןאב רעד

 א ןופ עקערטש א) וואכאטסנעשט ץיק יכאלוו ןופ ןראפ
 *יולרעד עלעיצעפס א טפראדעג ןעמ טאה ,(ךרעב מ״ק 700

 יוו יוזא .שטייד־סקלאפ א ןייז טפראדעג טאה׳מ רעדא ,שינעב
 ןראפעג ךיא ןיב ,ןעוועג טשינ רימ ייב ןענעז ןכאז עדייב יד
 ןיב דיא זיב טרעיודעג טאה טייצ דאיי א .עמוטש־ביוט א םלא
 .תורצ עיינ ןביוהעגנא ךיז ןבאה אד .טרא ןפיוא ןעמוקעגנא

 ־ברוד דיז ןסאלשאב דיא באה ןעגנורעדנאוומורא עגנאל דאנ
 רימ טאה עכלעוו ,יכאלוו ןופ ץטסירק רעד טימ ןביירשוצ
 .וואכאטסנעשט ןיא רעטנאקאב א רעריא ןופ טלייצרעד לאמא
 .סערדא םענעזיוועגנא ןטיול טכוזעגסיוא ריא באה ךיא

 טאה יז) בצמ העווש א ןיא ןעוועג רעבא זיא עטרבח יד
 .(רעטכאט א טימ ןעמאזוצ טניווועג ןוא טקנערקעג

 לקנדו לקיטש א ןגעוו ןטעבעג רעטכאט רעד באה דיא
 ־גארק ריא טימ ןעמונראפ דיז באה ךיא ןוא זיוה ןיא רימ ראפ
 שידיי םלא טשינ ,ךיז טייטשראפ ,ץלא סאד) רעטומ רעק

 .(!דניק
 ןוא ראטשאלק ןיא טכארבראפ דיא באה געט עצנאג

 .תוליפת עשייוג יד טלפערפעג

 עגאל ןיימ ךיז טאה ,ןבראטשעגפא זיא רעטומ יד ןעוו
 .ןייג ןסייהעג גאט עלא רימ טאה רעטכאט יד .טרעגרעראפ
 טאה םאוו ,ןסע ןופ עגארפ ערעווש א ןעוועג םע זיא םדוק
 ייס ,םאד באה ךיא שטאכ ,טלעפעג קראטש טייצ רענעי ןיא
 יערעדנא רעד ןופ .ןיידא ליומ ןיא ןעמענ טנאקעג טשינ ,ייס יוו
 א ןיב ךיא זא ,טלטייטעג רדסכ רימ ףיוא ןעמ טאה ,טייז

 ...עשידיי

 טזאלעג ךיז ךיא באה ,ןבירטעגסיורא ךימ טאה יז ןעוו
 ןעוועג ןח אשונ באה דיא עכלעוו ייב ,ןטסירק ערעדנא וצ ןייג

 .ןשטנעמ עטנעגילעטניא רעייז ןעוועג ׳בגא ,ןוא

 •ןאטעג ץלא דיא באה החונמ־םוקמ לקיטש א ןבאה וצ יבא

 םעד ראפ ,ןקירטשסיוא םעפע ךיא געלפ טסירק םעד ראפ
 געלפ עקירביא סאד .וו״אא ןפיוקנייא ןייג דיא געלפ ןטייווצ
 שרעדנא ווו ץעגרע רעדא רעגטרעג יד רעטניה ןפאלש דיא

 .לקניוו א ןיא

 ןופ ףוס ןגעוו טסעומשעג ןיוש ןעמ טאה טייצ רענעי ןיא
 .ןשטייד יד ןופ הלפמ רעסיורג רעד ןופ ןוא גירק םעד

 .םיצאנ יד ןופ ןראוועג טיירפאב רימ ןענעז 1945 ראונאי

 ךיז טאה םע ןוא וואכאטסנעשט ןיא ןעוועג ץוש ןענעז ןסור יד
 יד טליפשראפ ןבאה ןשטייד יד זא ,טביילגעג טשינ שממ

 .המחלמ

 ,ארומ בילוצ ,ןזיוואב טשינ רענייק דיז טאה געט ראפ א

 .םאג רענעפא רעד ףיוא

 באה ,ןזיוועגסיורא דיז טאה טייקכעלקריוו עטוג יד ןעוו
 וצ טמיטשאב באה דיא זטציא ןעמ טוט םאוו :טכארטעג דיא

 .קסוטלופ ןייק — םייה א דיז ןזאל

 8 .עלאמראנ ןייק ןעוועג טשינ ואד דאנ זיא העיסנ יד

 ןייק .םופ וצ לסיב א ןוא ןאב א טימ ןראפעג ןעמ זיא לסיב
 .טפראדעג ןעמ טאה ןסע ןוא טאהעג טשינ ךיא באה טלעג

 ןבעגעג זדנוא ןבאה ייז .ןסור יד וצ ןעגנאגעגוצ ןיב דיא
 ןזיוועג באה דיא ןעוו .ןראפ וצ שינעביולרעד א דיוא יוו ןסע
 ץפ אטיוא רעדעי ןעמענפיוא דימ טגעלפ שינעביולרעד יד

 .ןסור יד

 ץפ ןיטסירק רעד ייב ןטערטעגפא דיא באה געוו ןפיוא
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 רעדנאוו ןקיטולב ןיא

 ריא ייב לאז דיא זא ,קשח טאהעג ואד ןיוש טאה יז .יכאלוו

 טשינ ריא ייב באה ,טייהיירפ יד קידבליפ ,רעבא דיא .ןביילב

 ךיא זא ,טגאזעגסיוא טשינ ריא באה ךיא .ןייז ןיוש טנאקעג

 .החפשמ א ןכוז ראפ ךיא זא ,טגאזעג .עשידיי א ןיב

 סאג רעד ףיוא ןזיוואב ןיוש דיז ןבאה ןדיי ענלעצנייא

 טגערפעג ןוא ןעגנאגעגכאנ ייז ןיב ךיא .שידיי טדערעג ןוא

 ןיוש זיא עגארפ ןיא זא ,טלייצרעד ןבאה ייז .טוט ןעמ סאוו

 טרירטסיגער דיילג דיז באה דיא .טעטימאק רעשידיי א קיטעט

 דיז ליוו דיא זא ,ןטעבעג ייז באה ךיא .טלייצרעד ץלא ייז ןוא

 ,ךעלגעמ) אנהכ רעניבאר ,קינוואקלאפ ןשידיי וכעד טימ ןפערט

 *םיוא טגעלפ רעכלעוו ,(םילשורי ןיא טנייה דיז טניפעג רע זא

 םיא טימ ךיז באה ךיא .םייוג יד ייב רעדניק עשידיי ןפדק

 ,.ןאט וצ טאוו ןטאראב

 ראפ ןיטסירק יד ןלאצאב ףראד ךיא זא ,גנוניימ א ןעוועג

 ,גנוניימ א דיוא יוו .ןטלאהעג ךימ טאה יז טאוו ,טייצ רעד

 .עשידיי א ןיב דיא זא ,ןגאזטיוא ריא לאז ךיא זא

 .ןכאז עדייב ןאט ןטייהעג טשינ ךימ טאה קינוואקלאפ רעד

 ...ןעגנורעדנאוו עטצעל עגיימ

 ןיימ ןופ ןפארטעג טשינ םענייק דיא באה קטוטלופ ןיא

 ןפארטעג ןאד באה ךיא טאוו ,עילימאפ עקיצבייא יד .החפשמ

 ייז .יחפ ןייז טימ ןייטשנראב בקעי :ןעוועג זיא טאטש ןיא

 םעראוו ראג ךימ ןוא רימ טימ טיירפרעד רעייז דיז ןבאה

 .קסוטלופ ןיא ןדיי עקיצנייא יד ןעוועג ןענעז סאד .ןעמונעגפיוא

 .ךיז וצ ןעמונעגניירא דיילג רימ ןבאה ייז

 ,בוטש רעזדנוא .טריניאור ןצנאגניא ןעוועג זיא טאטש יד

 .בורח־בלאה ןעוועג זיא ,"קעניר" ןיא ןענאטשעג זיא טאוו

* 

 יוו / (הרש ויא הדוהי ויפ ויז) רענעפ ןימינב

 א ,רימ ןענעז גירק־טלעוו ןט־2 םענופ דתבסיוא ןראפ

 זדנוא טימ) ןידנעב ןיא הרשכה ףיוא ןעוועג ,םירבח עפורג

 .(קעטפאג ךורב רעטטווואב רעד ןעוועג ןאד דיוא זיא

 ־ראפ רימ ןבאה ,המחלמ יד ןכארבעגסיוא זיא׳ס ראנ יוו

 וצ גנוטכיר רעד ןיא ןפאלעג ןוא ץוביק םעד דיילג ןזאל

 ,ןראפעג ןענעז רימ עכלעוו ןיא ,םענאגאוו ענעפא יד .ץלעק

 ערעזדנוא ןופ ליפ .ןשטייד יד ךרוד ןראוועג ןסאשאב ןענעז

 .ןענאלפארע עשישטייד יד ןופ ןלאפעג ןענעז םירבח

 ךיז ןבאה ,ךעלטעטש רעביא ןרעדנאוו טייצ ךאוו א דאנ

 טרעקעגקירוצ ךיז ןבעל ןבילבעג ןענעז טאוו ,םירבח עלא יד

 ןיא ןענאטשעגנייא זיא טאוו ,רעטילימ ןשיטור םעניא

 טנראוועג זדנוא ןבאה ייז .ןדיי ךס א ןעוועג ןענעז ,קטוטלופ

 .ןדיי םוא טגנערב עכלעוו ,.ק .א יד ראפ

 ךיוא רימ ןענעז — ןעוועג זיא רעטילימ םאד גנאל יוו

 עשידיי יד .טלעפעג טשינ זדנוא טאה ןטע ןייק .ןעוועג

 .וו״אא טכאקעג ןעמאזוצ ,ןטע טכארבעג זדנוא ןבאה ןטאדלאט

 ךיא .ןבילבעג טשינ גנאל דיא ןיב םנייטשנראב יד ייב

 ןיב ןאד .ץנעטטיזקע ןייק ןעזעג טשינ רימ ראפ טראד באה

 ווו ,וואלצאלוו ןייק — טראד ןופ ןוא עשראוו ןייק קעווא ךיא

 .טארייהעג באה ךיא

 (ןאמ ןיימ ןוא דיא) רימ ןענעז ,ךרעב ,1946 ףוט זיב

 .ןעוועג טראד

 .(עיזעלשרעדינ) קצאלק ןייק טזאלעג דיז רימ ןבאה ןאד

 ־עגנא ןענעז רימ זיב ץענערג יד טלגומשעג רימ ןבאה טראד

 .ךיירטטע ןייק — טראד ןופ ןוא ייקאוואלט־אכעשט ןייק ןעמוק

 ־געצנאק םענעזעוועג םעד ןיא ןעוועג רימ ןענעז ךיירטטע ןיא

 .ראי בלאה א רעביא עזנעווע רעגאל־עיצארט

 טראד ןוא דנאלשטייד ןייק טזאלעג דיז רימ ןבאה רעטעפש

 .ראי בלאה א ייב ןעוועג

 א טקישעגסיורא עיגלעב ןופ עניזוק א עגיימ טאה ןאד

 יד ןעלגומשכרודא זדנוא לאז רע ,יימרא םרעדנא ןופ טטירק

 ןענעז רימ .ךיירקנארפ ןייק טריפעג זדנוא טאה רע .ץענערג

 .ןרידנומ עשחעטילימ־שיליופ ןיא ןאטעגנא ןעוועג

 .עיגלעב ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז 1946 ףוט

 ןיא טאוו ,לארשי :ןעוועג זיא עיצאטט עטצעל רעזדנוא

 רימ ןענעז 1949 גנאפנא ןיא .הנידמ עשידיי א ןעוועג ןיוש

 .עטיירפאב ןוא עטזיילעגסיוא ןיוש — ןעמוקעגנא טראד

* 

 המחלמ יד ןכארבעגסיוא זיא׳ס דאנ

 םעניא ןענעז ןעלטימ־םגנורענרעד יד יוו יוזא .ץוביק ןיא

 טפאשרעריפנא יד טאה ,ערעגאמ רעייז ןעוועג ןאד ץוביק

 ןרעקקירוצ ךיז לאז רבח רעדעי זא ,ןטאלשאב ץוביק םענופ

 .םייה ןייז וצ

 טשרעהעג טאה טאוו ,טייקיורמוא רעטיורג רעד בילוצ

 קסוטלופ ןייק ריז ןזאל וצ טאטשנא רימ ןבאה ,ןגעוו יד ףיוא

 עשראוו ןייק טריפעג טאה טאוו ׳געוו ןפיוא ןעגנאגעג —

 .םירבח עגיימ יוזא ,ךיא יוזא

 .רעטטעווש א רעניימ ייב טניווועג דיא באה עשראוו ןיא

 ,יד ראנ טלייטעג ןעמ טאה טיורב .םיתג ןעוועג זיא טיונ יד
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 רעדגאוו ןקיטולב ןיא

 רעטאוו ןייק ךיוא .ןעזסיוא ןשירא ןא טאהעג ןבאה עכלעוו

 .טעברא ףיוא טפאכעג ןעמ טאה ודיי יד .ןעוועג טשינ זיא

 ,גנודליב רעכיוה טימ עטנרעלעג .דרעב ןטינשעג ןוא ןגאלשעג

 טעברא רעד ןופ ןענעז ייז .ןרירטסיגער טזומעג ךיז ןבאה

 ־מוא ןראוועג זיא ןבעל םאד .* ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ

 .ךעלגערטרעד

 ווו ,קאטטילאיב ןייק ןזאל וצ ךיז ןסאלשאב באה דיא

 .ןטור יד ןעוועג ןענעז םע

 חיי עלא טאה׳מ זא ,טסווורעד ךיז ךיא באה עשראוו ןיא

 .ןבירטעגטיורא קסוטלופ ןופ

 םעניימ טנגעגאב ךיא באה ,קאטסילאיב ןייק געוו ןפיוא

 רע .ןאסגינעפ ןעוועג זיא ןעמאנ ןייז ,רעקסוטלופ א הבח א

 ןעמ טאה החפשמ עצנאג ןיימ טעמב זא ,טלייצרעד רימ טאה

 ןיימ :קירב רעיינ רעד ייב ,סעוואלפאפ רעטניה טנערבראפ

 יד זיולב — םרעטעפ עניימ ןוא רעגאווש העדורב העטאפ

 ,טעקאנ ןאטסיוא ךיז ןסייהעג ייז ןבאה ןשטייד יד .רענעמ

 .טנערבראפ ייז ןעמ טאה דאגרעד ןוא ןסאשרעד ןעמעלא

 טימ ,טופ וצ רעטייוו טזאלעג ךיז ךיא באה רעזאלטומ א

 ןופ םענעבילבעגרעביאבבעל א ץעמע ןפערט וצ הנווכ רעד

 זיא׳ס ווו ,ינלעשטשאק־במאראז וצ ןייגרעד וצ ןוא החפשמ ןיימ

 .ןסור יד ןופ ץענערג יד ןעוועג

 ,עטצעל סאד ןעמונעגוצ רימ ייב ןעמ טאה געוו ןפיוא

 .ןגאלשעצ טוג ךימ ןוא טגאמראפ באה ךיא טאוו

 רעד ייב ןענעז ׳ינלעשטשאק־במאראז ןייק קידנעמוקנא

 טנעקעג ריוא ןבאה טאוו ,ןשטייד־םקלאפ ןענאטשעג ץענערג

 טזאלעג ןוא ןגאלשעגנא טוג ,טכוזאב העי טאה׳מ .שיליופ

 .ןטור יד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןייג םיא

 ,ןליופאב רימ טאה ,טכוזאב ךימ טאה רעכלעוו ,שטייד רעד

 ןיב ךיא .זיוהטכאלש םענופ גנוטכיר רעד ןיא ןייג לאז ךיא

 .ןטאשעגכאנ רימ טאה שטייד רעד .ןפאלטנא

 דלעפ ןטימ ןיא ןענאטשעג זיא טאוו העיופ א ןופ ןגאוו א

 רעטניה ןוא םיא רעטניה קידנטלאהאב ךיז .טצישעג ךימ טאה

 .טרא ןפיוא טיוט ןלאפעג זיא רעכלעוו הרעפ םעד

 רעשיסור רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןפאלעג ןיב ךיא

 .ץענערג

 ,ןטאדלאט עשיטור ה וצ טרעטנענרעד ךיז באה ךיא

 דימ ןבאה ייז .ץאלפ םעד ףיוא טרילורטאפ ןבאה עכלעוו

 .ןרירטטיגער וצ ךיז ידכ ,ןייג לאז ךיא ווו ,טרא םעד ןזיוועגנא

 רעקראטש א רעייז ,לבייל םהרבא ,וואקאמ ןופ רעגאווש ןיימ *
 *םוא זיא ,טעברא רעד וצ ןעמענ טזאלעג טשינ ךיז טאה טאוו ,ןאמ

 .ףמאק ןשידלעה א דאנ ןשטייד יד ץפ ןעמוקעג

 א ףיוא ׳ךרעב ,ןדיי 2.000 א ייב טראוועג ןיוש ןבאה טראד

 .קאטסילאיב רעדא יפאל ףיוא חיפ ייז לאז רע ,ןאגאוו

 טאה׳מ טאטש רעשיסור רעכלעוו ןיא תאפ טנאקעג טאה׳מ

 .טלאוועג ראנ

 ־איב ןייק ןראפ וצ גנאלראפ ןיימ טקורדעגטיוא באה ךיא

 .החפשמ ןיימ זיא םע ווו ,טגערפעג ךימ טאה׳מ ןעוו ,קאטטיל

 טימ לופ גוצ א ןעמוקעגנא זיא ןטראוו געט ייווצ ךאנ

 טפאכעגפיורא ךיז ןבאה ךס א .טקאפעג ןעוועג זיא׳ט .ןשטנעמ

 ךרוד טפוטשעגניירא ךיז ןבאה ערעדנא ןוא רעכעד יד ףיוא

 .םענאגאוו יד ןופ רעטצנעפ יד

 ןוא רעטומ ןיימ ןפארטעג ךיא באה קאטטילאיב ןיא

 רעסיורג רעד ןיא .רעדניק ערעייז טימ רעטסעווש עכעלטע

 ־רעבייוו רעד ןיא •ה .ד (20 ענלאפ ףיוא) לוש רעקאטסילאיב

 עטטרעווש יד ייב טבעלעג ןוא טקיטכענעג רימ ןבאה ,לוש

 ייווצ עניימ ןוא ךיא .רעגנוה ןטילעג ןבאה רימ .ןעגנוגנידאב

 ץלאה טקאהעג ןוא טגעזעג ןבאה ,לחר ןוא רתסא ,רעטטעווש

 ךיז ןעמ טאה םעד ןופ .רעניווונייא רעקאטטילאיב יד ראפ

 טנאקעג טאה׳מ ווו ,ךיק עקיליב א ןעוועג זיא׳ס .טרענרעד

 .פוז לטיב א ןעמוקאב

 ןזאל וצ ךיז ןטאלשאב ןוא טרירטטיגער ךיז ןבאה רימ

 ,(םע טטייה ,עזיוו א) רעמונ א ןעמוקאב וצ .דנאלסור ןיא ףיט

 .ןטנווא עצנאג ןייטש טפראדעג ןעמ טאה

 ןיא ךאנ ןביילב וצ ןטאלשאב ןגעווטסעדנופ ןבאה רימ

 רעקידעבעל א ןעניפעגפא דאנ ךיז טעוו רעמאט ,קאטסילאיב

 .החפשמ רעזדנוא ןופ

 זא ,טכאמ רעשיטעיוואס רעד ץפ ץעזעג א םיורא זיא אד

 רעד ןופ מ״ק 100 טקורעגפא ןייז ןפראד ״םעצינשזעב״ עלא

 .ענדארג ןייק טזאלעג ךיז רימ ןבאה ואד .ץענערג רעשישטייד

 ןעוועג "טייח" רעזדנוא זיא ,ענדארג ןיא קידנעמוקגא

 טימ אד ןוא רעטגיוו רערעווש א ןעוועג זיא׳ס .לאזקאוו רעד

 ןוא ןבירטעגסיורא לאזקאוו ןופ זדנוא טאה׳מ .רעדניק עניילק

 .יינש ןרעטנוא ןטיורד ןיא רימ ןבאה ןפאלשעג

 ,ןאמ ריא טאה׳מ טאוו ,רעלדעש היח ,רעטסעווש ןיימ

 ןיימ ךיוא ;םעוואלפאפ ןיא טנערבראפ ׳.זאמ־ווארטטא ןופ

 א ,לגיפשדנארב השמ :ןאמ ןופ) ,עקלע ,רעטטעווש עטצלע

 רעדניק 2 עריא טימ (ןוז א םרעצירק־הבצמ םעד ,רעקטוטלופ

 .ןטלאהעג הנוא טימ ךיז ןבאה עלא ייז —

 .רעכעלגערטרעדמוא לאמא טאוו האייעג זיא בצמ רעד

 א טאוו ןראוועג זיא החונמ־םוקמ לקיטש א ןופ עגארפ יד

 *פיוא דיא באה ןגראמירפ א םענייא ןיא זיב .רעפראש גאט

 יד ןעוועג זיא׳ט) לוש רעקיטראד רעד ויא ריט א ןסירעג

 רעצנאג רעד טימ ןיירא וצניהא ןיב׳כ ןוא (לוש רעבייוו
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 רעדנאוו ןקיטולב ןיא

 ןבאה ןעיורפ יד .ייצילאפ יד ןפורעג טאה שמש ר עד .החפשמ

 ־םיורא ךיז טזאלעג טשינ ןוא טלעטשעגנגעק קראטש ךיז

 ייז ןוא טנעוו יד ןיא שממ ןטלאהעג ךיז ןבאה רימ .ןפראוו

 .טלאוועג ןבאה ייז טאוו ןאט טזאלעג טשינ

 .ןבילבעג טראד ןענעז רימ

 .טרעסעבראפ עגאל רעזדנוא ךיז טאה טייצ רעד טימ

 .ןבעל ןפיוא טנידראפ ןוא טעבראעג טאה זדנוא ןופ רעדעי

 ןופ ףיולראפ ןיא .טרעיודעג טשינ גנאל רעבא טאה סאד

 ־שזעב" עלא זא ,ץעזעג רעשירפ א םיורא זיא ,טייצ רעצרוק א

 ןופ רעטייוו דאנ ןקור דיז ןוא ענדארג ןזאלראפ ןחמ "םעצינ

 ןייק טזאלעג ךיז רימ ןבאה ןאד .ץענערג רעשישטייד רעד

 טאה׳מ זיב טכאמעגכרוד ליפ רימ ןבאה טראד דיוא .םינאלס

 ענדארג ןיא יוו אד ךיוא .החונמ־םוקמ לקיטש א ןענופעג

 ־תושב א טריפעג ןוא טעברא ךרוד טבעלעגסיוא ךיז רימ ןבאה

 .ןבעל ןקידתופ

21.6.1941 

 ןלאפרעביא ןקידמעצולפ רעייז דאנ ,ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 רעייז ןזיוועג ךיילג ייז ןבאה ׳םינאלס ןייק ןיירא ,ןסור יד

 .ףוצרפ

 ןיא ןזיוואב דיז טאה יז ראנ יוו "עקטעיווזאר" עטשרע יד

 ןעמעוו ;םקניל ףיוא ןוא םטכער ףיוא ןסאשעג יז טאה ,טאטש

 .סאג רעד ףיוא ןפארטעג ןבאה ייז ראנ

 טראד לייוו ,לוש רעד ןופ קעווא טאהעג ןדש ןענעז רימ

 .גנוקידייטראפ רעשיסור רעד ןופ טקנופ־טפיוה א ןעוועג זיא

 לקנאי ,ןיזוק א םעגיימ וצ ןבילקעגרעביא עלא דיז ןבאה רימ

 .(ןוז א םדוד ההא) רענעפ

 זדנוא וצ ןיידא ירפ רעד ןיא דלאב זיא "עקטעיווזאר" יד

 ."ךייה רעד ןיא טנעה יד" :רענעמ עלא ןליופאב ,גנוניווו ןיא

 ייז ןבאה ,םהרבא ןוא ןושמש ,ןיז ייווצ ענייז טימ ןיזוק ןיימ

 וצ ןעגנולעג זיא רימ .ןסאשרעד ןוא טריפעגקעווא ץעגרע

 .ןפיולטנא

 ךיילג ןבאה — ןעיורפ עזיולב — החפשמ ןיימ טימ דיא

 ,טאטש ןופ רעטנעצ ןיא טזאלעג ךיז ןוא ץאלפ םעד ןזאלראפ

 טראד ןוא רעלעק א ןיא ץעגרע ןיידא ,ץאלפ־קראמ םעד וצ

 ןעיורפ לייוו ,יורפ םלא ןאטעגרעביא דיז באה ךיא .ןסעזעג

 ךיא ןיב גנאל .טעפעשטעג טשינ טלאמעד דאנ ןעמ טאה

 ןענעז םרעגאווש ייווצ עניימ טימ דיא .ןעוועג טשינ טראד

 רעלעק רעד .ףיוה ןבלעז ןיא םאוו ,רעלעק ןטייווצ א ןיא ןיידא

 ,ןעוועג טשינ זיא זייפש ןייק יוו יוזא .טריקסאמראפ ןעוועג זיא

 ןופ רעניווונייא יד םאוו ,ןייוו טימ טרענרעד דיז רימ ןבאה

 •טאהעג טראד ןבאה זיוה

 ןופ לעמ טימ קאז א טכארבעג טאה היח רעטסעווש ןיימ

 ןזייפשאב וצ טקעלקעג טאה סאד .יירעקעב רעקידנבענרעד א

 .טייצ רעצרוק א ףיוא ראנ החפשמ רעזדנוא

 רעדנא ןא ץאלפ־קראמ םעניא "טריפאקא" רימ ןבאה ןאד

 רעד וצ זיב טבעלעג טראד ןוא ערעסערג ליפ א ,גנונדוו

 .15.10.41 ןיא ןעמוקעגראפ זיא םאוו ,הטיחש רעטשרע

 ־טפיוה רעד .טארנדיי א ןפאשעג דיז טאה טייצ רעד ןיא

 רעניווונייא רעמינאלס א ןעוועג זיא טארנדיי ןענופ רעריפנא

 ןעוועג זיא טארנדיי םענופ עבאגפיוא יד .טניווק ןעמאנ ןטימ

 ךיז טאה ךיילג .ןשטייד יד ןופ ןלעפאב עלא יד ןריפוצסיוא

 ןוא םערא ןפיוא דוד ןגמ א טימ ייצילאפ עשידיי יד ןפאשעג

 טשינ ןאד ךאנ זיא אטעג ןייק .טנעה יד ןיא סעקייגאנ טימ

 .לאטראווק רעשידיי לעיצעפס א רא1 ,ןעוועג

 ־אב זיא (הטיחש רעטשרע רעד ראפ) גנוניווו רעזדנוא

 ,ןבענרעד ןרעמיצ ייווצ ךאב ןוא רעמיצ ןייא ןופ ןענאטש

 ןעוועג זיא גנאגניירא םייב םקניל .רעקסוטלופ חפ טניווואב

 *אווש עניימ ןופ רענייא ןוא ךיא) רימ ןבאה טראד .לאטש א

 יד ראפ םעגופירטנעצ ןוא םרעמעה טעבראעגסיוא (סרעג

 .זייפש ייז ןופ ןעמוקאב רימ ןבאה ראפרעד ןוא םירעיופ

 ןשטייד יד זא ,ןעגנאלק טיירפשראפ ךיז ןבאה םע ראנ יוו

 — טנדוועג ןבאה רימ ווו ,טאטש רעטנעצ ןיא וצ ןטיירג

 — ןגיוצעגרעביא ןשטנעמ ליפ ךיז ןבאה ׳ןדיי ףיוא הטיחש א

 רעביא ןגעלעג זיא סאוו ,אקעבאז ןייק — עיצקעטארפ ךרוד

 ."אראשטש" ךייט טייז רערעדנא רעד

 .ןטלאהאב וצ ךיז ווו ,ץאלפ א טכוזעג ןבאה רימ

 *סיורא ןענעז רימ ןעוו ,ירפ רעד ןיא קיטיירפ א ןיא

 ןשטייד יד ןבאה ,טעברא רעד וצ ,רעגייטש רעד יוו ,ןעגנאגעג

 .טליפעג ןבאה רימ ."עזיוה ךאב קירוצ" ןייג ןסייהעג זדנוא

 .טושפ טשינ זיא םאד זא

 ןעגופעג ךיז טאה םאוו ,םעדיוב א ףיוא ףיורא ןענעז רימ

 .םאג רעד ףיוא בצמ םעד ןשראפ וצ ידכ ,זיוה םעד ןיא

 רימ .ןשטייד טימ סאטיוא ץאלפ־קראמ ןפיוא רימ ןעעז אד

 ־אגאמ יד .וצ סעפע אד טיירג ןעמ זא ,ןענאטשראפ דיילג ןבאה

 ־ראפ ךיז טעוו םע עדוי רעכלעוו" :טכליהעג ןבאה ןענאפ

 .ךרעוו ןעגנאהעגפיוא רעדא ןסאשרעד טעוו — ןקעטש

 ןלעוו עלא ןוא ןייר־ןדוי טרעוו םינאלס" :רעטייוו ןוא

 ."טעברא רצוויטקודארפ ףיוא ןרעוו טקישעגסיורא

 *סוטלופ דאנ ןעררעג זדנוא טימ ןענעז םעדיוב םעד ףיוא

 עשטפאד ,רעטכעט יד טימ יקסנימאוואנ החפשמ יד :יוו רעק

 רעטיובעגטסעפ א ,עשיז ,םעדייא ןוא קיזייא ןוז ,עקייח ןוא

 ,יודפ ,רעכאמ־ןשאמאק רעד — ״ליסקעק״ החפשמ יד ;ןאמ

 רעד ןיא טקעטשראפ ךיז באה ,רענייא ,ךיא .ןוז ןוא רעטכאט
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 רערעיו ןקיטולב ןיא

 ־ראפ רעד ןיא גנאגניירא םוצ .טעבראעג ןבאה רימ ווו ,לאטש

 ןעמ טאה ,טנדראעגנייא טראד באה׳כ טאוו ,שינעטלעהאב

 .גנונעפע םלא טנידעג טאה טאוו ,טערב א ןבישפיוא טפראדעג

 ־מוא עטיורג א גנוניווו־רעמיצ ןיא טכאמעג באה ךיא

 ךיוא יוו ,רעטצנעפ יד טימ ןריט יד טלארפעגפיוא ,גנונעדרא

 ,םשור םעד ןכאמ לאז םע ידכ ,עגאלדאפ רעד ןופ רעלעק םעד

 .אטשינ רענייק ןיוש זיא אד זא

 באה ךיא •ףיוה םעד טכוזאב ןשטייד יד ןבאה לאמ ךס א

 טזיא רעיה" :טגאזעג ןטייווצ םוצ טאה רענייא יוו טרעהעג

 ...ךסאשרעד קערדסייש םאד ןאש

 יוו רעטרעכיזעג זיא שינעטלעהאג ןיימ זא ,ןעזעג באה׳כ

 ןוא רעטטעווש ייווצ עניימ ןוא ףיורא ןיב דיא .םעדיוב רעד

 .שינעטלעהאב ןיימ ןיא ןעמונעגפארא םרעגאווש

 ןזיוואב ףיוה ןפיוא רעדיוו ךיז ןבאה רעבא וצ טכאנ וצ

 ־אטשעגנא אקוד זיא רעכלעוו ,קאילאפ א ייז ןשיווצ ,ןשטייד

 .ןאט ךוז א טוג אד דאנ לאז׳מ זא ,ןענ

 טריפעגפארא ןעמעלא ןוא םעדיוב ןפיוא ףיורא ןענעז ייז

 ןפיוא ןאטעג רעדיילש א ייז ןבאה רעטומ ןיימ .טראד תפ

 עטצלע ןיימ •טנאה ןופ ןטירעגטיורא ךעלקעפ עריא ןוא ןדאב

 ראי 9 ,לחר ,עלעדיימ א םלגיפשדנארב עקלעה ,רעטטעווש

 זיא טע ווו ,ןאטעג גערפ א ריא טאה קאילאפ רעד ןעוו ,טלא

 ווו ,טראד ןייז טסלאז וד" :טרעפטנעעג יז טאה ,עטאט ריא

 א ךאנ .שטאפ א ןבעגעג ריא טאה רע "."עטאט ןיימ זיא טע

 םוצ טריפעגקעווא ןעמעלא ייז ןבאה ,פעלק לטיב ראפש

 •ץאלפ־קראמ

 א ףיוא ךיז באה דיא וערו ,םעדיוב ןברוד ןעזעג באה ךיא

 טאה׳מ יוו ,טפאכעגפיורא וצניהא שינעטלעהאב ןיימ ןופ עלייוו

 רעטעפש באה׳כ יוו ,ןוא ןשטנעמ טימ סאטיוא עלופ ןדאלעגנא

 12 א) עוואלפעשט ןייק טריפעגקעווא עלא ייז ,טסווורעד דיז

 ןיא ןבארגאב ייז ןעמ טאה טראד .(דרעב םינאלס ןופ מ״ק

 .טיירגעגוצ ןעוועג ייז ראפ ןיוש ןענעז עכלעוו ,רעבירג יד

 ־אב וצ רעמ טאוו טעווענאלפעג דיא באה טכענ עצנאג

 .שינעטלעהאב רעזדנוא ןקיטסעפ

 ןיוש ןעוועג זיא טע .רעליטש ןראוועג זיא סאג רעד ףיוא

 ןעגנאגעגפיורא דיא ןיב ןאד .טייצ־טנווא .עיצקא רעד דאנ

 .ןבילבעג טאוו ןוא רעוו דאנ זיא רשפא ,ןכוז םעדיוב ןפיוא

 יד דאנ זיולב ,ןפארטעג טשינ םענייק ,רעדייל ,באה דיא

 ךיא באה ןשיווצ ןיא ...קעפ ענעסירעגפיוא טימ סעזילאוו

 לכעד ןפיוא לקעפ א טקעטשראפ טאה שטייד א יוו טקרעמאב

 .לאטש רעד ןופ

 לא םינפ םיא טימ ןפארטעגנא ךיז ךיא באה קידנעייגפארא

 ןאטעג שטיר א רע טאה ,"!עדוי ,רעיה וטטכאמ טאוו" .םינפ

 רעד ןיא ןפאלעגניירא דיא ןיב קילב־ןגיוא ןיא •רימ ףיוא

 ןגעלעג ןענעז םע ווו ,ריט רעד רעטניה טלעטשעג ךיז ,לאטש

 ןייז טימ ןטכיולאב טרא םאד טאה רע יוו .גייצקרעוו עגיימ

 ןוא ןזייא קיטש א טפאכעג לענש־ץילב דיא באה ,עקרעטמאל

 א ןלאפעג דיילג זיא רע .פאק ןרעביא ץעז א ןבעגעג םיא

 ,םעטא ןא ןייטש ןבילבעג ןיב דיא .טולב טימ רענעטאגאב

 ןעגנאגעגוצ ןיב ךיא יוו .טראוו א ןדערסיורא קידנענאק טשינ

 ןענעז םע ווו ,שינעטלעהאב רעד ןופ לריט סאד ןבישפיוא

 טשינ ייז ןבאה ,םרעגאווש ןוא רעטטעווש ייווצ עניימ ןעוועג

 עכלעוו ,ןשטייד ןענעז םאד זא טניימעג ,ןכאמפיוא טזאלעג

 עטצעל עניימ טימ באה ךיא ןעוו .טקעדטנא טרא סאד ןבאה

 (םרעגאווש 2 יד ןופ רענייא) ״!המלש״ :ןגירשעגניירא תוחוכ

 טכאמעגפיוא לריט םאד ייז ןבאה ןאד ,לוק ןיימ טנעקרעד ןוא

 םעד ןופ ןרופש יד טשיווראפ טאה׳מ .סיורא ןענעז עלא ןוא

 ןעמונעגוצ ,רידנומ םעד שטייד םעד ןופ ןגיוצעגפארא ,טולב

 ,בורג ןוואטאפאז םעד ןיא םיא טפישעגניירא ,טעלאטטיפ םעד

 םיא ןוא שומיש־תיב ןבעל טנדראעגנייא ןבאה רימ טאוו

 טשינ טלאמעד דאנ זיא ,טגאזעג יוו) .ןכעלב טימ טקעדעגוצ

 .(ןאיאר רעשידיי א ראנ ,אטעג ןייק ןעוועג

 ־רעביא ענלעצנייא ןגעוואב דיז ןיוש טעז ןעמ .ירפ ץנאג

 רעמינאלט יד ףיוא — ״עיצקא״ רעד ןופ ןדיי ענעבילבעג

 •ןסאג

 טעברא רעד וצ קעווא ךיילג זיא ,םהרבא ,רעגאווש ןיימ

 ,לחר ,רעטסעווש עטטגניי יד .ןשטייד יד ייב עניוב רעד ןיא

 החפשמ רעקטוטלופ רעד וצ ןרעוו ריווועג ןעגנאגעג זיא

 ,רעטטעווש ןיימ) ןצעזאב טראד דיז ןאק ןעמ יצ ,קעשזנארד

 ריא ;"עיצקא" רעד ראפ ןענופעג טראד ןיוש דיז טאה ,היה

 רעטטעווש עטייווצ יד .(עיצקא רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא דניק

 םעדיוב םענופ ןעמונעגפארא ןבאה ,המלש ,רעגאווש ןיימ טימ

 ןפיוא •עקנובאשז ףיוא דיז טזאלעג ןוא קעפ ענעבילבעג יד

 ןיא טריפעגניירא ןוא ןטלאהראפ ייז ןשטייד יד ןבאה געוו

 .גנושראפסיוא ףיוא רוטנאדנעמאק רעד

 ,שטייד םענופ לקעפ םעד ןיא טגאמרעד דיילג דיז באה ךיא

 לאטש רעד ןופ לכעד ןפיוא טקעטשראפ ןאד טאה רע טאוו

 ךאנ טימ קעטשאברעבליז ךס א ןעוועג טראד ןענעז טע

 דיז באה ןוא ,ערדלאק א ןיא טלקיוועגנייא ,םיצפח ערעייט

 .רוטנאדנעמאק רעד ןופ ףיוה םוצ ןייג טימרעד טזאלעג

 *צילאפ רעשיסורטייוו א רימ טקרעמאב ,גנאגניירא םייב

 .ךעלקעפ ןגארט וצ ןטאבראפ זיא׳ס זא ,טנאי

 רעד .גנוטכיר רעטייווצ א ךרוד ןיירא ןוא םיורא ןיב דיא

 א טרימראלא ךיילג ןוא טקרעמאב טע טאה טנאיצילאפ

 ךימ טאה סורטייוו רעד .ןטלאהראפ דימ טאה טאוו ,שטייד
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 ־םיוא ןא טימ טאיראסימאק םענופ גנוטכיר רעד ןיא טריפעג

 ,ןטעבעג ךיז באה ךיא .טליצעג רימ וצ ,סקיב רעטקערטשעג

 באה ןוא ןייש עטיור א באה ךיא .ןזאל יירפ ךימ לאז רע

 .ןאמכאפ א ןיב ךיא .ןבעל ףיוא טכער א

 טזאלעגפא באה׳כ .ןעיירפאב טלאוועג טשינ ךימ טאה רע

 .ןביוהעגפיוא םע טאה טנאיצילאפ רעשיליופ א ;לקעפ סאד

 טירט יירד" :ןליופאב טאה רע .ןפיולטנא טווורפעג באה׳כ

 םיא לענש־ץילב •ןטניה ףיוא טקורעג ךיז באה ךיא "!םיוראפ

 ,סקיב ןייז טפאכעג ,ןסימשעגרעבירא ןוא פאק םייב טפאכעגנא

 ־עירא ךיא ןיב ןאד .ןפארטעג טשינ רעבא ןסאשעגסיוא םיא וצ

 העד רעד טימ ,טאיראסימאק םענופ ףיוה םעעא ןפאלעג

 ־עג רימ זיא םע .ןאקראפ ןקיטראד םעד ןעגערפשוצרעבירא

 ךיז ןבאה ןשטייד עטנפאוואב ליפ .ןפאלטנא ןיב׳כ ןוא ןעגנול

 ,"אראטש" רייט םוצ טזאלעג ךיז באה ךיא .רימ דאנ טגאיעג

 — טאטש ןופ רעטנעצ ןיא — טצענערגעג ךיז טאה רעכלעוו

 ,ץאלפ א ףיוא טעבראעג ךיא באה טראד .אקניבאשז טימ

 גערב ןקיטראד ןפיוא ."טמא־געוו־רעסאוו" :ןסייהעג טאה םאוו

 ןראפ טימרעד געלפ ךיא םאוו ,לפיש ןיילק א ןענאטשעג זיא

 טייז רעטייווצ רעד ףיוא רעבירא ןיב ךיא .ןקעווצ־טעברא וצ

 ךיא ןוא קירב רעד ךרוד ןפאלעג ןענעז ןשטייד יד .ךייט ןופ

 .ףיוה א ןיא טקעטשראפ ךימ באה

 רעד וצ ןעמוקעגנא ךיא ןיב ,קוור ןראוועג זיא׳ס ןעוו

 ייווצ עניימ ןפארטעג ךיא באה טראד .קעשזנארד החפשמ

 בילוצ טלפייווצראפ קראטש ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעטסעווש

 המלש רעגאווש ןיימ טימ רעטסעווש ןיימ ןופ טסערא םעד

 .(ןראוועג טיירפאב ךאנרעד ןענעז ייז)

 הטיחש רעסיורג רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סאד

 עטקאפעג ןיא טריפעג ןעמ טאה רענעמ יד •ןדיי 10,000 יד ןופ

 עכעלטסירק יד .ןבירטעג ןעמ טאה ןעיורפ יד ןוא םאטיוא

 טזאלעג טשינ ןוא טכאוועג ייז רעביא טאה גנורעקלעפאב

 א ,עוואלפעשט ךאנ ייז ןעמ טאה טריפעג ...ןפיולטנא ייז

 זייוולייט ןבארגאב ןוא ןסאשעצ ,םינאלס רעטניה ףראד

 דצ ןעוועג ןיוש ייז ראפ זיא סאוו ,רעבירג ןיא קידעבעל

 .טיירגעג

 טייקשידלעה עסיורג יד ןענעכייצאב וצ אד יאדכ זיא םע

 טימ (רעלשיט רעד) קינלעמ השמ :רעקסוטלופ ייווצ יד ןופ

 *םיורא ןבאה ייז — (״קינדופס״) הלגע־לעב םעד ,רעטאפ ןייז

 ןבאה ייז .הטיחש רעקיזאד רעד ןיא הרובג םיורג ןזיוועג

 ךיז ןוא רענעגעוו ערעייז ןופ םעקישטראה יד טפאכעגפארא

 .טיוט ןלאפעג ןענעז ייז זיב גנאל יוזא ןשטייד יד טימ ןגאלשעג

 וצ ףיוא לגנארעג ןסיורג םעד ןיא טכיזסיוא עקיצנייא יד

 ןוא רעדלעוו יד ןיא ןפיולטנא :ןעוועג ןאד זיא ןבעל ןביילב

 רעווש רעייז ןעוועג רעבא זיא רעוועג .רעוועג טימ ןפמעק

 םוש ןייק טנעקרענא טשינ ןעמ טאה רעוועג ןא .ןעמוקאב וצ

 ןעמענניירא טלאוועג טשינ ךיוא ייז ןוא עפורג עשינאזיטראפ

 .ןשטייד יד ןגעק ףמאק ןקידתופתושב םעד ןיא

 אטעג ןיא
 *רעביא םע ןוא רעוועג ןפאשנייא ןופ טכיזניה רעד ןיא

 טאה אטעג ןיא) רעדלעוו יד ןיא רענאזיטראפ יד וצ ןגארט

 וצ יוזא ,גנוטלאווראפ עשינאזיטראפ עמייהעג א טריטסיזקע

 ־רענאזיטראפ יד טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא עכלעוו ,ןגאז

 המלש רעגאווש ןיימ טאה ,(אטעג רעד רעסיוא רעפמעק

 ־ןטיוב" ןשישטייד א ןיא טעבראעג טאה רעכלעוו ,רעוואלאקאס

 ־שינאזיטראפ ןוא עשינכעט ךס א ,(ןיזאגאמ־רעוועג) "רעגאל

 .ןובשח ןייז ףיוא ןביירשראפ וצ ףליה עקידשפנ תריסמ

 טימ טאימעלופ א טריטנאמארעגסיוא רע טאה לאמנייא

 רע טאה ןגארטוצרעביא םע ידכ ןוא ןליוק ןופ םינסחמ ייווצ

 .(ינק) "םענאילאק" 2 טימ רער עקיד א טנדראעגנייא ייברעד

 םעד ןיא טקעטשראפ ךיז ןוא ןעגנאגעג םייה א טשינ זיא רע

 ךיא זא ,טסעומשעגפא ןבאה רימ .ןיזאגאמ ןטנאמרעד ןביוא

 ןופ זיא ץאלפ־םטעברא ןיימ .ןייז קיפליהאב ןירעד םיא לאז

 טקידנעעג באה ךיא ראנ יוו .ךרעב ׳מ״ק 2 א ןעוועג טייוו םיא

 םיא וצ טזאלעג ךיז ךיא באה ,(גנוטייל־רעסאוו) טעברא ןיימ

 ןסיורג א ףיוא ןענאטשעג זיא רעכלעוו ,"רעגאל־ןטיוב" ןיא

 טכאנ ייב .ןטארד־לכעטש טימ טמיוצעגמורא ,חטש ןקידייל

 שינעטלעהאב א ןיא .ןטאבראפ ןעוועג גנוגעוואב רעדעי זיא

 .ןגאט ןביוהעגנא טאה םע זיב ןגעלעג ךיא ןיב דלעפ ןפיוא

 םעד וצ טרעטנענרעד ךיז ןוא ןטארד יד ןכארקעגכרוד ןיב ךיא

 רימ ןבאה טאימעלופ םעד .ןזיוועגנא רימ טאה רע ווו ,ץאלפ

 טכאמעג זיא םאוו ,רער רענעכעלב רעד ןיא טגיילעגניירא

 עלעג יד ךיז ןופ קידנסיירפארא ןוא קעווצ םעד וצ ןראוועג

 — רעמינפ עטרימשעגסיוא טימ טזאלעג ךיז רימ ןבאה ,עטאל

 ןופ רעלעק ןטמיטשאב א וצ — ןענעקרעד וצ טשינ זדנוא

 .םאג־יקסיימראאנסארק רעד ףיוא עינשזוק רענעזעוועג א

 עטנפאוואב עפורג א טראוועג זדנוא ףיוא ןיוש ןבאה טראד

 .ןיידא דלאוו ןיא ןפיולטנא וצ ףיוא רענאזיטראפ

 ןענעז לחר רעטסעווש ןיימ טימ המלש רעגאווש ןיימ

 ־טימ טשינ ןיב ךיא .ןעגנאגעגטימ עפורג רעקיזאד רעד טימ

 ךאנ באה ךיא ווו ,אטעג ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןוא ןעגנאגעג

 .רעטסעווש עניימ טאהעג טראד

 .רענעלק ןראוועג לאמא םאוו זיא אטעג רעד ןיא ןדיי לאצ יד .

 טימ ןאמ 700 .ןטייווצ ןיא ץאלפ ןייא ןופ ןבירטעג טאה׳מ

 ןבאה םאוו ,(163 ןעוועג זיא רעמונ ףיול ןיימ) ןרעמונ־ףיול
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 וצ זיב ןעמ טאה — רעצעלפ יד ןופ םענייא ףיוא ןענופעג ךיז

 רעד ףיוא ןענופעג ךיז טאה ץאלפ רעד .ןסאשעגסיוא םענייא

 החפשמ ןיימ טימ ךיא ."אראשטש" ךייט ןופ טייז רעטייווצ

 .ןראוועג לוצינ סנ יפ לע ןענעז

 ,ןעמוקעגוצ לאמנייא רימ וצ זיא רעניארקוא רערוביש א

 ,םוק ׳עדוי א טסיב" :טגאזעג ןוא ןאקראפ א ייב קידנטעברא

 ־םיוא עלא טכאנ יד ןעמ טעוו יוו ייס .ןסישרעד ךיד לעוו ךיא

 ןיב ךיא .פאק ןיא ןיידא דימ ןענעז רעטרעוו ענייז .ךסיש

 .ןעגנאגעג טשינ אטעג ןיא קירוצ טלאמעד ןיוש

 ווו ץעגרע טקעטשראפ ךיז ןבאה החפשמ ןיימ טימ ךיא

 .ץאלפ־סטעברא ןיימ ןופ רעייש א ןיא

 זיא םאוו ,הטיחש יד טקידנעעג ךיז טאה םע דאנ יוו

 א ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ךיא באה ,ןעזוצסיוראפ ןעוועג

 .אטעג רעטייווצ

 ,ןפיולטנא ןענאק וצ ידכ רעוועג ןעמוקאב ןופ עגארפ יד

 רעטסעווש ןיימ .גנונעדרא־גאט ןפיוא ןענאטשעג קידנעטש זיא

 טאה ,שיליופ ןוא שטייד ץפ ךארפשסיוא רעטוג א טימ היח

 ןעמוקאב וצ ףיוא טסאפ רעקיטראד רעד ןיא ןדנאוועג ךיז

 א טאהעג ךיא באה טסאפ רעד ןיא .טעברא זיא םע עכלעוו

 טניפעג) רעקינאכעמ םלא טעבראעג טראד טאה רעכלעוו ,רבח

 ןאק׳מ זא ,טלייצרעד טאה רע .(קינליפ ,הפיח ןיא טנייה ךיז

 טשרמולכ ךיא באה קעווצ םעד וצ .רעוועג ןענבנג טראד

 ןיא ןעגנאגעג זיא יז .טעברא ןגעוו רעטסעווש ןיימ טקישעג

 ערעייז ןזאל עטמאאב עשישטייד יד ןערז ,ןעהעש־גאטימ יד

 זיב ןטראוו ןסייהעג יז טאה׳מ .ןדאלפוש יד ןיא ןרעוולאווער

 .ןקידנע ךיז טעוו העש־גאטימ יד

 ןגיוצעגסיורא ,רעמיצ א ןיא ןיידא יז זיא טייצ רעד ןיא

 םיא ,ןליוק ענלעצנייא טימ רעוולאווער א דאלפוש א ןופ

 .אטעג רעד וצ טזאלעג ךיז ןוא םעזוב ןיא טקעטשראפ

 הטיחש עסיודג עטייווצ יד
 זיא םע ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,ןענעכייצראפ אד ליוו ךיא

 רעד ןופ לייט א ןעמ טאה ,הטיחש עטייווצ יד ןעמוקעגראפ

 ןעמ טאה ליפ ,ןשטנעמ יד טימ ןעמאזוצ טנערבראפ אטעג

 א) שטיוועלארטעפ ןייק סאטיוא עטקאפעגנא ןיא ןבירטעג

 ןעוועג ןיוש ןעגעז רעבירג עסיורג ווו ,(םינאלס רעטניה ףראד

 .ןבארגעגסיוא ייז ראפ

 ןופ טרערדעג טאה עכלעוו ,הטיחש רעקיזאד רעד ןיא

 טימ טקעטשראפ ןעוועג ךיא ןיב ,ךרעב ,ןכאוו יירד זיב ייווצ

 ךאנ טאה םאוו ׳אטעג לייט א ןופ רעלעק א ןיא החפשמ ןיימ

 .טריטסיזקע

 םייב טכאמעגסיוא טאה סאוו ,לרעטצנעפ־רעלעק םענופ

 — םענעסאשרעד א ןגיל טקרעמאב ךיא באה ,רעיוט־אטעג

 .טניווק :טארנדיי םענופ רעריפ םעד

 ןיא גנאל יוזא ןטלאהסיוא טנאקעג טשינ ןבאה ןשטנעמ

 ייז רעבא ראנ יוו .ןעקנירט ןא ןוא ןסע ןא שינעטלעהאבראפ

 ערעגניי יד ןוא טפאכעג ךיילג ייז ןעמ טאה ,םיורא ןענעז

 רעייפ ןיא ןפראוו ןוא עטיוט יד ןפעלש ןסייהעג ייז ןשיווצ

 .אטעג רעקידנענערב רעד ןופ

 ־ראפ יד ןופ לייט א זא ,ןרעוו טנאמרעד אד ףראד םע

 עניילק ערעייז טקיטשרעד ןבאה רעלעק םעניא עטקעטש

 ראפ ןבעגוצסיוא טשינ ךיז ידכ ,טנייוועג ןבאה םאוו ,רעדניק

 .ןשטייד יד

 ףדא טעבראעגסיוא ךיא באה ,רעלעק םוצ גנאגניירא םעד

 ןייגרעד וצ ןעוועג ךעלגעממוא זיא׳ס זא ,ןפוא ןעמייהעג אזא

 ןיא טעבראעג ןעוועג זיא רעלעק רעד .םיוא ווו ןוא ןייא ווו

 ךיוא זיא׳ס זא יוזא ,גאז־גיז א ןיא לענוט א ןופ םעראפ רעד

 .אטעג רעד רעסיוא ריז ןעמוקאבוצסיורא ןעוועג ךעלגעמ

 ...טנייוו שטייד רעטלא רעד
 רעטנוא ,טאיראסימאק־טיבעג םענופ שטייד רעטלא ןא

 ,גנוטייל־רעסאוו רעד ייב טעבראעג באה ךיא גנוריפנא סעמעוו

 רשאב ,רעלעק םענופ םיורא לאז ךיא ,ןפור דימ ןעמוקעג זיא

 טעוו רע זא ,וצ רימ טגאז רע .טעברא רעד וצ ךימ ףראד רע

 .ןבאה טשינ ארומ ןייק ראג ףראד ךיא ןוא ןציש דימ

 זא ,טניימעג באה׳כ .םיתא טשינ ךיא ןיב רעבא לאמסאד

 .דיירסיוא ןא ןעוועג ראנ זיא םאד

 טאה׳מ .רעלעק םענופ סיורא ךיא ןיב םתא געט ראפ א ןיא

 ךאנרעד ןוא םרעפרעק עטיוט יד ןפעלש וצ ףיוא ןעמונעג ךימ

 ןענאטשעג זיא סאוו ,אטעג רעניילק רעד ןיא ןייג ןסייהעג דימ

 ןדנאוועג ךיז באה׳כ .ןעגנאגעג טשינ ןיב ךיא .קירב רעד ייב

 טימ זיא רע .החפשמ ןיימ ןציש לאז רע ,שטייד ןטלא םעד וצ

 לפיוו ,רעלעק םענופ ןעמונעגסיורא ןעמעלא ןוא ןעגנאגעג רימ

 רעד ןופ ןעמענ ןסייהעג טאה רע .ןעוועג ראנ זיא׳ס ןשטנעמ

 ןעמענראפ טנאקעג טאה׳מ ראנ לפיור ,ץכעוטנא טימ קעפ םאג

 .קירב רעד ייב ,אטעג רעניילק רעד וצ טריפעג זדנוא ןוא

 יד ןעוו ,טנעמאמ םעד ןסעגראפ טשינ לאמנייק לעוו ךיא

 ןבאה םאוו ,םייח ןוא עקשאמ ,םעילאוואק רעמינאלס ייווצ

 ןבאה ׳גנוטייל־רעסאוו רעד ןיא טעבראעג רימ טימ ןעמאזוצ

 ערעייז ראפ ףליח ךאנ שטייד ןטלא םוצ ןדנאוועג ךיוא ךיז

 ־ראפ א רעטנוא ןטאשראפ ןבילבעג ןענעז םאוו ,תוחפשמ

 ןטלא ןטימ ןעמאזוצ — אטעג רעסיורג רעד ןופ לייט ןטנערב

 ןופ רשפא) ןייטש ןזיר א טפוטשעגקעווא רימ ןבאה שטייד

 םעד ייב ןגעלעג זיא םאוו ,(רעמ ךאנ רעדא אליק 500 א
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 ,אטעג רעסיורג רעד ןיא רעלעק ןעמייהעג א ןופ גנאגניירא

 .טנערבעגפא ןצנאגניא ןעוועג זיא לייט רעטשרעביוא רעד ווו

 םנח ןופ ןגיוצעגטיורא רימ ןבאה סרעפרעק עטיוט־בלאה
 "רעדניק ערעייז טימ םעילאוואק ייווצ יד ןופ ןעיורפ יד .רעלעק

 ןקידנבענרעד א ןופ רעטאוו ןטימ טרעטנימעג רימ ןבאה ךעל.
 ךיז טאה "ענעצס" יד קידנעעזרעד ׳שטייד רעטלא רעד .לכייט
 רעד ףיוא םקיב ןייז ןטימשעגקעווא ןוא טנייוועגרעדנאנופ

 ...דרע
 ייז ןוא סעציילפ יד ףיוא רעדניק ח ןעמונעג ןבאה רימ

 .אטעג רעניילק רעד ןיא טכארבעג

 אטעג עניילק יד
 800 א ןופ ןענאטשאב זיא םאוו ,אטעג רעניילק רעד ןיא

 א הרימש יד ׳עגנערטש ןעוועג ןצעזעג יד ןענעז .ךרעב ,ןאמ
 .רערעסערג א — ןגראמ ןראפ דחפ רעד ןוא ערעקראטש

 ןיא ןפיול .טיוט םעד ךעלגעט־גאט טראוורעד טראד טאה׳מ
 ־יטראפ עשיסור יד לייוו ׳קעווצ ןייק ןעוועג טשינ זיא דלאוו
 רעדלעוו ח ןופ ןדיי יד ןבירטעג טייצ רענעי ןיא ןבאה רענאז
 טאהעג ןבאה טאוו ,יד טנפאווטנא ןוא סאטעג יד ןיא קירוצ

 .רעוועג דיז ייב

 ־,ילק רעד ןיא דראמטסבלעז ןעגנאגאב ןענעז ענלעצנייא
 .אטעג רענ

 עלא זא ,ןעוועג זיא ,סיורא זיא טאוו ,ץעזעג רעטצעל רעד
 א רעטנוא ,ראה ערעייז ןרעשפא ךיז ןזומ ןעיורפ ןוא רענעמ

 .ףארטש־טיוט ןופ גנוארדאב

 ענעדישראפ בילוצ ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ־אטעג יד
 ןעגנאגעגטיורא טשינ (ג״דא דנאטשוצטגוזעג :יוו) תוביס
 ־עג ןבאה עכלעוו ,רעבירג ןבארגעג ןבאה — טעברא ףיוא

 •ייז ראפ טיירגעגוצ ןייז טפראד
 ןייז) רענלעט :ןעמאנ ןטימ ,רוסמ רעשידיי א ,רענייא
 ,(עיזאנמיג רעמינאלט רעד ןופ ראטקעריד ןעוועג זיא רעטאפ
 ןשידיי ןטנאקאב םעד טימ ןעמאזוצ טעבראעג טאה רעבלעוו

 רענאזיטראפ עשידיי ןרסמ טגעלפ טאוו) יקסניארקוא רוסמ
 ןעמענ טגעלפ — (טנעה עשישטייד ןיא ןבעגרעביא ייז ןוא
 יד ןיא טעברא וצ היפ ייז תא אטעג ןופ ןשטנעמ עקנארק
 טעברא ףיוא רעטטעווש ןיימ ןעמונעג ךיוא טאה רע .האשאק
 א תפ לטעצ א טאהעג טאה יז שטאכ ,ןגאלשעג יז ןוא
 ,לדיימ גנוי א ןעמונעגסיורא ךיוא טאה רעבלעז רעד .ראטקאד

 טריפעגקעווא יז ןוא ןעמאזוצ זדנוא טימ טניווועג טאה טאוו
 טימ טניולאב ראפרעד קידנרעוו ,טיפארפ ףיוא ןשטייד יד וצ

 .לריזח ןיילק א

 רענעגאלשעג ןיימ טימ ןוא לדיימ ןטימ עטכישעג יד

 םיא באה ךיא ןעוו .ור וצ טזאלעג טשינ ךימ טאה ,רעטסעווש
 ־טגעעג רע טאה ,ןאטעג םע טאה רע טאוו ראפ ,ןאטעג גערפ א
 ןאד ךיז באה ךיא .ןאט לאמ א דאנ םע טעוו רע זא ,טרעפ
 זיב חוכ ןצאג ןיימ טימ ןגאלשעג םיא ,ןפראוועג םיא ףיוא

 .טיוט ןלאפעג זיא רע

 ןעיירעטיש עכעלנייוועגמוא ןעמוקעגראפ ןענעז לאמנייא
 טימ ןשטייד ליפ טקרעמאב רימ ןבאה אד .אטעג רעד םורא
 ־ראפ רימ ןבאה ןאד .םודא ךאוו עקראטש א ןוא ןליבאמאטיוא
 ךיז ןבאה רימ .עיצקא ןא ןעמוקראפ ףראד םע זא ,ןענאטש

 .ןשינעטלעהאב ערעזדנוא ןיא טקעטשראפ ךיילג עלא

 א טאהעג) םיובלטייט ןעמאנ ןטימ דיי רעקטוטלופ א
 ןענעז ןוז ןייז טימ (םאג עקטאי רעד ןיא לבלעוועג־זייפש
 ־ייהעג־קראטש רעזדנוא ןופ קידנטיוו ,ןעמוקעג זדנוא וצ ךיוא
 טאוו ,גנופיטראפ א ןעוועג זיא טע .שינעטלעהאבראפ רעמ
 זיא ןוא ןטייווצ א ןיא רעלעק ןייא ןופ ןעגגאגעגברוד זיא

 .טריקטאמראפ קראטש רעייז ןעוועג

 תוחוכ ןייק טקעלקעג טשינ ןיוש זדנוא ןבאה םע יוו יוזא
 עקיזאד יד ןיא ,ךאז םוש ןא ןוא ןטע ןא וצרעד ,ןטלאהוצטיוא
 ןופ ןפיולטנא וצ ןטאלשאב רימ ןבאה ,רעטרע עטקעטשראפ

 .אטעג

 ןוא .טליטשעגנייא טאהעג ןייש ריז ןבאה ןעיירעסיש יד
 רעד םדרא ךיא ןיב ןגאט וצ ןביוהעגנא טאה םע ראנ יוו
 יד זיא טאוו ,רבח א רעניימ — רימ ךאנ ךיילג ,רעטשרע
 ןעוועג רימ ןענעז טנפאוואב .רימ טימ ןעוועג טייצ עצנאג
 ייב ןבילבעג זיא ןליוק טימ רעוולאווער א) סרעסעמ טימ
 ־אב רעד ןיא ןבילבעג ךאנ זיא רעכלעוו ,רעגאווש ןיימ

 .(שינעטלעה

 ־לכעטש יד ךרוד ןעמוקאבטיורא ךיז ןבאה רימ דאנ יוו
 ןוא טקרעמאב לצגש רעגביי א ךיילג זדנוא טאה ,ןטארד
 זדנוא ןבאה אטעג םתא רעטכעוו יד ."!עדוי" :ןגירשעגכאנ
 ןוא ,ןפיולטנא וצ ןעוועג חילצמ ןבאה רימ .ןטאשעגכאנ ךיילג

 .גגוטייל־רעטאוו רעד תפ ןינב םעד ןיא טקעטשראפ ךיז
 ־רעטאוו רעד תפ שטייד םעד וצ ןדנאוועג ךיז ןבאה רימ
 ־ראטימאק־םטיבעג ןופ רעריפ א ןעוועג זיא רעכלעוו ,גנוטייל
 ־רעדיוש םענופ רבח א ןעוועג ךדא קיטייצכיילג זיא תא טאי
 עקיטולב רעמינאלט ח ןופ רעריפנא רעד ,"קיא" ןטנאקאב־ךעל
 ןביילב רעטייוו ןוא ןבעל ןזאל זדנוא לאז ןעמ זא ,סעיצקא
 טשינ טמוק םאד זא ,טרעפטנעעג רע טאה — טעברא רעד ייב

 .טכארטאב ןיא

 ׳"שטישטנאיווערט" וצ געוו ןפיוא ןפאלטנא רימ ןענעז ןאד
 *םעווש תימ ."עראנעשטלאוו" ןופ רעדלעוו יד וצ טריפ טאוו

 ,ןעיירעסיש יד תעב ןאד ןענעז ,רעגאווש ןטימ רתסא רעט
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 דע רימ זיא לרוג רעייז .שינעטלעהאב רעייז ןופ סיורא טשינ
 .טסווואב טשיג םויה

 .25.12.42 ןיא ןעמוקעגראפ זיא הטיחש עטצעל יד

 ~געוו ןטצעל רעזדגוא ףיוא

 ןבאה ,(שזדאל ןופ) אגנייל םהרבא ,רבח ןיימ ןוא דיא
 ןוא ןייא ךיז ראפ קידנבאה ,געוו ןיא ןעמאזוצ טזאלעג ךיז
 ׳ןעוועג ןענעז רימ ."עראנעשטלאוו" :טסייה סאוו ,ליצ ןקיצנייא
 ־עגנא) רעוועג טלאק טימ ראב טנפאוואב ,טנאמרעד ןביוא יוו
 ־גאגעג יירפ ןענעז רימ .ץלא םאד ,(ג״דא סרעסעמ עטפראש
 ךיז ,עטאל עשידיי עלעג יד ןסירעגפארא ,ןסיורד ןיא ןעג
 25 א זיב ןעגנאגעג יוזא ןוא רעדיילק עשייוג ןיא ןאטעגנא

 ווו ,רעדלעפ ןוא סעקשטעטס ענעדישראפ ךרוד ,ךרעב ,מ״ק
 .ןשטייד טימ טצעזאב ןעוועג זיא חטש רעד

 ,רעיופ א וצ ןיידא רימ ןענעז ץישטנאיווערט ףראד םעניא

 ןבעגעג זדנוא טאה רע .ןעמונעגפיוא טוג זדנוא טאה סאוו
 טאה רע .ןעמענוצטימ געוו ןפיוא ךיוא ןוא דלימ טימ טיורב
 רע .םירעיופ ערעדנא יבגל קיטכיזראפ ןייז ןסייהעג זדנוא
 קינאגאז א ןיא טכאנ יד ןקיטכענרעביא ןסייהעג זדנוא טאה
 ןזאל ךיז רימ ןלאז ירפ רעד ןיא דלאב ןוא (עלעדלעוו ןיילק)
 ןיא טראד .עראנעשטלאוו ףראד םוצ טריפ םאוו ,געוו ןפיוא

 .רענאזיטראפ ךיז ןעניפעג טגגעג םעד

 רימ ןעגעז ,ףראד ןטנאמרעד וביוא םעד ןיא קידנעמוקנא
 .לפאטראק טלאה׳מ ווו ,(רעלעק א) "ץעיפעלקס" א ןיא ןיירא

 ןעיירשעג .תעל תעמ ןצנאג א ןעוועגרעביא רימ ןענעז טראד
 ,ןענעז םע .טייצ וצ טייצ ןופ טרעהעג ךיז ןבאה ןשטייד ןופ

 ןיא םעוואלבא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןעמוקעגראפ ,םינפ א
 רעד ןיא הטיחש עטצעל יד ןקידנעראפ ןכאנ ,רעדלעוו יד
 ץנאג ןוא טקיטכענעגרעביא טראד ןבאה רימ .אטעג רעמינאלס

 ."עראנעשטלאוו" ןופ רעדלעוו יד וצ טזאלעג ךיז ירפ

 ןייק טראד ןבאה רימ ןעוו ןוא ןסע ןא געט ייווצ דאנ
 טזאלעג קירוצ ךיז רימ ןבאה ,ןפארטעג טשינ רענאזיטראפ
 ליפ טקרעמאב רימ ןבאה אד .ףראד ןופ גנוטכיר רעד ןיא
 ןאד .ןשטייד יד ךרוד טריפעג ,ןעלקיצאטאמ טימ ןעקנאט
 םאוו ,קאט ןטנערבראפ םענעכארבעצ א ןיא ןיידא רימ ןענעז
 ןיא ןיידא ןענעז ןשטייד יד זיב טקארט ןפיוא ןענאטשעג זיא
 קידנטייר ,ןאזיטראפ ןשיסור א טקרעמאב רימ ןבאה ןאד .דלאוו
 יד ןופ רענייא ןיא ןדנווושראפ טרעוו רע יוו ,דרעפ א ףיוא
 .רעטייר םעד ןופ טירט יד ףיוא דיז ןזאל רימ .םעקשטעטש

 ץעגרע ןופ רימ ןרעהרעד דעטעמאליק עכעלטע קידנעייגפא
 טרעטנענרעד ךיז ןבאה רימ .פעלק עפמעט ןופ דליהפא ןא
 .םיוב א םיוא טקאה דיי א יוו רימ ןעעז אד .ץאלפ םעד וצ

 זא ,טקיוראב םיא ןבאה רימ .ןקארשרעד רעייז דיז טאה רע
 טאה רע .אטעג רעמינאלס ןופ ענעפאלטנא ,ןדיי ןענעז רימ
 טאה רע .ןבעל ןבילבעג ןענעז רימ םאוו ,טרעדנווועג ךיז
 ,ןדיי 15 ןעוועג ןענעז׳ס ווו ,רעקנוב א ןיא טריפעגניירא זדנוא

 ,טעקאנ ןעוועג ןענעז עלא .רעדניק ןוא ןעיורפ ייז ןשיווצ

 ייז ןעוו ׳רענאזיטראפ עשיסור יד) .ןקארשרעד ןוא םעווראב
 ץוחא ,ייז ןבאה ,םאטעג יד ןיא קירוצ ןדיי יד ןבירטעג ןבאה
 יד ייז ןופ טפעלשעגפארא ךרא ,רעוועג סאד קידגעמענוצ
 ןיילק רעייז ןעוועג זיא רעקנוב רעד .(ךיש יד טימ רעדיילק
 םעניילק א ףיוא טכאקעג סעפע ךיז טאה טייז רעד ייב ןוא
 ־עגפא ןייא טימ ןעוועג דבכמ ןדעי ןעמ טאה ןסע םוצ .רעייפ

 .רעסאוו ענעצלאזעגמוא לסיב א ןוא לפאטראק עטכאק

 ןשטייד יד .ךרעב ,געט 7 ייב טרעיודעג טאה עוואלבא יד
 ,דלאוו םעד טקילבעגרעביא ןוא ןסאלשעג ןעגנאגעג ןענעז

 ןבאה ייז .שפנ רעקידעבעל ןייק טשינ ךיז טניפעג םע ביוא
 .(רעקנוב) "אקנאילמעשז" רעזדנוא וצ טרעטנענרעד ךיוא ךיז
 ןיילק א ןיא טקעטשראפ ךיז ןוא םיורא טראד ןופ ןענעז רימ
 יוזא .געוו ןעיירפ א ףרא טריפעגסיורא טאה םאוו ,לדלעוו
 ןיא קירוצ ■ןרעקוצמוא ךיז ןוא ןביילב וצ ןעגנולעג זדנוא זיא

 .רעקנוב רעזדנוא

 ןריבאר וצ ןעגנולעג זדנוא זיא ןטאנאמ 7 ןופ ךשמ ןיא
 ןיא ,רעדלעפ רעביא קידנעייג ,םירעיופ יד ייב טכענ יד ןיא
 ־ראק טימ קעז ענעדאלעגנא .טסערפ ןוא ןעיינש עטסערג יד
 ערעדנא ךאנ ןוא םעציילפ יד ףיוא טפעלשעג רימ ןבאה לפאט
 רימ ןבאה רזא ןוא רעקנוב ןיא םע טגנערבעג ,זייפש םינימ

 .טרענרעד ךיז

 ־לורטאפ רעטעשזדנאלבראפ רעשיסור א זיא לאמנייא
 זיא׳ס ווו ,רעקנוב רעזדנוא ןופ ךיור א קידנקרעמאב ,ןאמ
 זדנוא וצ ןיידא ,ןכאק םוצ ףרא ןוויוא ןא טנדראעגנייא ןעוועג
 ־רעביא זדנוא ייב טאה רע .רעוועג טימ עקנאילמעשז רעד ןיא
 טאה רע .לורטאפ ןייז ףרא ןכאוו וצ טאטשנא טקיטבענעג
 ךיז טניפעג לדלעוו ןקיייברעד א ןיא זא ,ןבעגעגרעביא זדנוא
 טאה׳מ עכלעוו ,יד ןענעז םאד .רענאזיטראפ עשידיי עפורג א
 (ןכייצ־טראוו) "לאראפ" ןייק יוו רזא .אטעג ןיא ןבידטעג

 עשיסור יד יוו רזא ןבאה וצ טכער םאד טאהעג טשינ ייז ןבאה
 ןיא טנגעגאב ךיז ןבאה ייז ןעוו זיא — ,לשמל ,רענאזיטראפ
 ,רעפרעד יד ייב ,רענאזיטראפ ערעדנא טימ טכענ ערעטצניפ יד

 עקיטייזנגעק ןעמוקראפ ןגעלפ ,ןטקודארפ ןרעבאהרעד וצ ידכ
 םעד ןופ "לאראפ" םעד קידנסרו טשינ ,ךיז ןשרוצ ןעיירעסיש

 .דאירטא

 ־ראפ יד טימ טקידנעטשראפ ךיז ןבאה ,רעקנוב ןופ ,דימ
 .ןקינייאראפ ייז טימ טלאוועג ךיז ןוא רענאזיט
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 *יירפ ,ןסורסייוו) "םעצוואכעמאס" יירד ןבאה לאמגייא

 םעניא טעשזדנאלבראפ (ןטעיוואס יד ןגעק רעפמעק עקיליוו
 ייז .ןענופעג ךיז ןבאה רענאזיטראפ עשידיי יד דוד ,דלאוו
 רענייא .ןסאשרעד ייז ןוא םעצוואכעמאס ייוו צ טפאכעג ןבאה
 ןכלעוו ןיא ,ןשטייד יד ןבעגעגרעביא טאה רע .ןפאלטנא זיא
 ןשטייד יד .רענאזיטראפ עשידיי יד ךיז ןעניפעג םע לאטראווק
 יד ןופ .ףמאק א ןעמוקעגראפ זיא םע ןוא ןלאפאב ייז ןענעז
 לחר רעטסעווש ןיימ ןענירעד ,70 ןבילבעג ןענעז ןדיי 110

 .(ךיז טייטשראפ ,עקנאזיטראפ םלא)
 יד ;טרעטנענרעד לאמ א םאוו ךיז טאה "טנארפ" רעד
 ןיוש ןענעז עכלעוו ,ןשטייד יד ןסיוטשעגקירוצ ןבאה ןסור

 .קסנעלאמס ייב ןענאטשעג

 יד ןענעקרענא וצ גנונעדראראפ א ןבעגעג ייז ןבאה ןאד
 ןבאה רעוועג טאהעג טאה םע דעוו ןוא רענאזיטראפ םלא ןדיי
 .ןדאירטא ערעייז ןיא ןעמונעגניירא רענאזיטראפ עשיסור יד

 "אפורג איאקסיערוועי" :ןפורעגנא ךיז טאה עפורג עשידיי יד

 .דאירטא וכעד ןוא םעד ייב

 ןוא באטש םעד ןזייפשאב :ןעוועג זיא עבאגפיוא רעזדנוא
 .ןיילא ךיז ךיוא

 ךורב :ןעוועג זיא עפורג רעזדנוא ןופ רעריפנא רעד
 .(םינאלס ייב לטעטש א) ןעטיב ןופ יקסוואקטוי (ירוב)

* 

 / (רתלא) רעטלא קחצי

 א טאה ,ןכארבעגסיוא טאה גירק־רעלטיה רעד ראנ יוו
 ןגיוצעג ךיז ןבאה ייז .קסוטלופ טציילפראפ םיטילפ ןופ לובמ
 לשזראכ ,ץינשורפ ,עוואלמ ןופ :ןצענערג עשטייד יד ןופ
 פא ןעוט ןשטייד יד םאוו ,תוער־תורושב יד קידנרעה .וו״אא
 טונימ ןייא ןייק ראט׳מ זא ,ןסאלשאב ךיא באה ,ןדיי יד טימ
 טימ טעמכ קעווא ןענעז רימ •טאטש רעד ןיא ןביילב טשינ
 ,עשראוו ןייק קידנעמוק .עשראוו ןייק אטיוא ןטצעל םעד

 אד זא ןסאלשאב ׳ןאמגאוו םלושמ ,ןיזוק ןיימ טימ ךיא באה
 טנגעזעג ויז ןבאה רימ .ץאלפ רעקיטכיר רעד טשינ ךיוא זיא
 ,ןאמגאוו עדיירפ ןעבאב רעטלא רעד טימ) החפשמ רעד טימ

 עטסקיטיינ סאד ןעמונעגטימ ,(ןאמגאוו לואש ,ןוז ריא ןוא
 .וצ דנאלסור וצ טזאלעג ךיז ןוא

 ןוא ןימיזדאר ,קצאווטא ךרוד סופוצ רימ ןענעז ןעגנאגעג
 ,ץילדעש ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז טייצ־טנווא .ץילדעש

 יד תא ןשטייד יד ךרוד טרידראבמאב ןעוועג ןיוש זיא עכלעוו
 רימ ןענעז שינערעווש טימ .טנערבעג טאה טאטש עצנאג

 ךיוא ןריפסיוא ןלאז רימ זא ,באטש םוצ ןדנאוועג ךיז טאה רע
 יד ןיא ןריבאר ןייג זיולב טשינ ןוא ןטעברא עשירעפמעק

 .רעפרעד

 באה ךיא עכלעוו ןיא ,םעיצקא ענעבעגעגפיוא עטצעל יד
 *רעביא :ןופ ןענאטשאב ןענעז ׳ןעמונעג לייטנא ןוויטקא ןא

 ־עטקעלע יד ןסייררעביא ןוא םעפולס־ןפארגעלעט יד ןדיינש
 טאה םאוו ,טנגעג רעמינאלס ןצנאג םעניא ןעגנודניבראפ עשיר

 .סרעטעמאליק ךס א ןופ חטש א ףיוא טיירפשעג ויז

 *גולעג קידנעטש טעמב זדנוא זיא עיצקא אזא רעדעי ךאנ

 ןשטייד יד .עזאב רעחנוא וצ ןרעקקירוצ םולשב ךיז ןעג
 *עיופ ענלעצנייא טייצ וצ טייצ ןופ ןפאכ ׳ףארטש םלא ,ןגעלפ

 .ןעגנעהפיוא ייז ןוא טנגעג רעד ןופ םיר

 ןופ הלפמ עקידנרעטעמשעצ יד ןעמוקעגנא זיא ףוס ףוס
 ,יירפ טמעטאעגפא טאה טלעוו יד .רעדרעמ עשישטייד יד
 יד ןופ "רכש" םעד ראפ .טולב ךס א ןיא קידנעייגפא שטאכ
 ןעמוקאב קלאפ שידיי םאד טאה ,ןדיי ענעמוקעגמוא ןאילימ 6
 ןיימ טימ טנייה בעל ךיא רעכלעוו ןיא ,הנידמ ענעגייא ןא
 ןקידבעטש םעד ןצראה ןיא קידנגארט ,טעברא ןוא עילימאפ
 6 יד טימ ןעמאזוצ החפשמ רענעמוקעגמוא ןיימ דאנ רכז

 .ד״יה ,םישודק עשידיי ןאילימ

* 

♦ 

 ןגאז־גיז ןיא "שראמ" רעזדנוא

 ידכ ,ןטנווא יד ןיא דאנ רימ ןענעז ןעגנאגעג .טאטש יד ךרודא
 עשישטייד יד ןופ ןעיירעסישפארא עקיגאטייב יד ןדיימוצסיוא
 תפ "פעק יד ףיוא" ןזאלפארא ךיז ןגעלפ םאוו ,ןענאלפארע

 .רעיינ יד

 ןייק ןעמוקעגגא רימ ןענעז ,ךרעב ,ןרעדנאוו ךאוו א ךאנ
 .טכאנ א אד ןעורוצפא קידנסילשאב ,וואקול

 רימ ווו ,לביטש־םעדיוב א ףיוא ןזיוועגנא זדנוא טאה׳מ
 ןזיוואב טאהעג טשינ דאנ ןבאה רימ .ןקיטכענ ןענאק ןלעוו
 ןטכעלש א ןופ יוו ׳ןיזוק ןיימ טאה ,םידגב יד ןאטוצסיוא ךיז
 באה ךיא .ץאלפ םעד ןזאלראפ וצ טגיילעגראפ ,ליפעגראפ
 ןבאה רימ יוו ,טנאסערעטניא .טגלאפעג םיא ןליוו ןיימ ןגעק
 100 א טרא םעד ןופ ןייגוצפא ןזיוואב טאהעג טשינ ךאנ

 ז יוה עצנאג םאד גנורידראבמאב עקידמעצולפ א טאה ,רעטעמ
 .טרעטעמשעצ

 זיב געוו העווש םעד ףיוא טרישראמ רימ ןבאה רעטייוו
 לטעטש םעד רעטניה .וועשטראפ ןייק ןעמוקעגנא ןענעז רימ
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 רע־100 ךאנ טימ רימ ןבאה טראד ,לדלעוו א ןעוועג זיא
 ־לעוו ,ןאלפארע רעשטייד א .טורעגפא לטיב א ךיז ןענאזרעפ
 *פארא ךיז ,ןסאשאב זדנוא טאה ,טקרעמאב זדנוא טאה רעכ

 טפאכעגנא ךיז באה׳כ .פעק ערעזדנוא רעביא שממ קידנזאל
 ךיא ןיב ,ןטישאב םאד ןדיימסיוא קידנלעוו ןוא םיוב א ייב
 דיא באה ,טפאכעגפיוא *ןיז באה ךיא ןנחו .תושלח ןיא ןלאפעג
 ־טכאלש א יוו ןעזעגסיוא טאה טרא םאד .םיגורה ליפ ןעזעג

 .ץנאג םיורא ןענעז ןיזוק ןיימ טימ דיא •זיוה

 ווו רעבא .ןגאז־גיז ןיא טרישראמ רעטייוו ןבאה רימ
 ןשטייד יד זא ,טגאזעג זדנוא ןעמ טאה ,ןעמוקעגוצ ןענעז רימ

 .זדנוא ןופ טנעאנ ןענעז

 ןיא ןעמוקעגנא רימ ןענעז הנשה־שאר גאט ןטשרע םעד
 זיא׳ס !לוש א ןבעל טלעטשעגפא ךיז ןבאה דימ .אקנעיבוד
 טזאלעג ךיילג ךיז ןבאה רימ .ןזאלב רפוש ןופ העש יד ןעוועג
 רעמ) טיורב לקיטש א טימ ךיז טגראזאב ,געוו ןיא רעטייוו
 ."גוב" דייט םוצ ןעמוקעגנא ןוא (ןעוועג טשינ זיא םאד יוו

 ןעמענראפ ןלעוו ןסור יד זא ,העימש א ןעוועג זיא םע
 .גוב ןופ טייז ןייא

 א ןפערט וצ ןעגנולעג זדנוא זיא ׳ימ רערעווש דאנ
 טריפעגכרוד זדנוא רע טאה טלאצאב טוג ראפ ןוא רעיופ
 טאה םע ווו ,גוב טייז רעטייווצ רעד וצ לפיש ןיילק א טימ
 רימ ןבאה ןיהא קידנעמוק .ןסור יד וצ ןרעהעג טפראדעג
 ןשאוועגסיוא ׳ןדאבעגסיוא ךיז ןבאה רימ .טמעטאעגפא רעיירפ

 •ךיז וצ םאווטע ןעמוקעג ןוא שעוו ערעזדנוא

 שטיוועינאמ טאטש רעד ןיא ןעמוקעגנא ןענעז רימ ןעוו
 ךרוד — רימ ןבאה ,(ענראס ןוא לעוואק ןשיווצ טרא־רוק א)
 לקיטש א ןעמוקאב — טעטימאק ןטריזיגאגרא ןקיטראד א
 רעד וצ ןסעגעג ןוא טורעג רימ ןבאה געט עכעלטע .רעמיצ

 .ךיז ייב טאהעג דאנ רימ ןבאה טלעג לטיב א .טעז

 ןקאילאפ יד ןבאה םורא ךעלטעטש ןוא רעפרעד יד ןיא
 רימ ןבאה גאט ןדעי .טעגרהעגטיוא וליפא ןוא ןדיי טריבאר
 ןבאה רימ .יימרא רעטיור רעד ןופ ןעמוקנא םאד טראוורעד

 .ןקאילאפ יד ןופ םארגאפ א ראפ טאהעג ארומ רעייז

 עטשרע יד ןעמוקנא ןעזעג רימ ןבאה ׳גאט ייב רופיכ םוי
 סאד טצעזאב טאה טאוו רעטילימ טימ ןאב עשיטעיוואס

 .לטעטש

 ןעמונראפ ןיוש זיא קאטטילאיב זא ,העידי א קידנעמוקאב
 דאנ ןזאל וצ דיז ןטאלשאב רימ ןבאה ,ןטעיוואט יד ךרוד
 ,גוצ א טימ .םופוצ טשינ ויוש לאמטאד רעבא ,קאטסילאיב
 ,קטיוואקלאוו—שטיוואנאראב—עגראט דיוד קעווא זיא טאוו

 זיא טאטש עצנאג יד .קאטטילאיב ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז

 .טנגעג רעקימורא רעצנאג רעד ןופ םיטילפ טימ לופ ןעוועג

 .רעקטוטלופ טנעצארפ 50 רשפא ןפארטעג דיא באה טראד

 ןעמונעגפיונוצ ןבאה ןשטייד יד זא ,טלייצרעד רימ ןבאה ייז
 ץלא ייז ייב ,םאלש ןופ ןטראג ןיא קסוטלופ ץפ ןדיי עלא
 ־ארבעצ רעד ךרוד חצר תוכמ טימ ןבירטעג ןוא ןעמונעגוצ
 טרעדיילשעגניירא ןעמ טאה ייז ןופ ליפ זא ןוא קירב רענעכ
 םענייא ןבאה ןשטנעמ יד .בר םעד ךיוא ייז ןשיווצ ,וועראנ ןיא
 ;געוו ןיא ךיז טזאלעג ןוא טעוועטארעגטיורא ןטייווצ םעד

 יד ץפ ליפ .קאטסילאיב דאנ רעוו ןוא עשראוו דאנ רעוו
 ,עקנארק ייז ןשיווצ ,ןבראטשעג געוו ןפיוא ןענעז ןשטנעמ

 .עכאווש ןוא עטלא

 וצ ןביוהעגנא ךיז ןשטנעמ יד ןבאה קאטסילאיב ןיא
 טימ רעוו ןוא לדנאה טימ רעוו .ןענעדראנייא זייוובעלטיב
 .יירעבראג א ץא רעטלאהכוב טלא טעבראעג באה ךיא .טעברא
 ־לופ םירבח עכעלטע ךאנ טימ ךיא באה ןגעווטסעדנופ
 רעד טימ טוג םהרבא ,קינלעצ ןתנ ןוא םהרבא :יוו ׳רעקטוט
 ןופ רעטייוו טאוו ,ןיידא געוו ןיא ןזאל וצ ךיז ןסאלשאב ׳יורפ
 א קידנעמוקאב ,עטיל ךאנ — ״ןדע־ןג ןשיטעיוואט״ םעד
 ןייק ןראפ וצ טייקכעלגעמ א אד זיא עטיל ןופ זא ,העידי
 רימ •וצרעד קשח ןייק טאהעג טשינ טאה ןיזוק ןיימ .לארשי
 ־עגנא רימ ןענעז 1939 רעבמעצעד ןיא ןוא טנגעזעג דיז ןבאה
 רקאב רימ ןבאה טנווא ןבלעז םעד ןיא דאנ .אדיל ןייק ןעמוק
 .ץענערג יד טריפעגרעבירא זדנוא טאה רעכלעוו ,רעיופ א ןעמ

 ןלאפעגטיוא זיא טאוו ,טליפשעגוצ זדנוא טאה לזמ סאד
 יד ייס ,ןלורטאפ יד ןוא ,רעבמעצעד 31 םעד ,טכאנ־ייוו םוא

 .טרוכשעג ןבאה ,עשיניווטיל יד ייט ןוא עשיסור

 ןענעז ראונאי ןט־1 םעד ןוא ץענערג יד ךרודא ןענעז רימ
 סאד ןעוועג ןאד זיא םאד .קאשישייא ץיק ןעמוקעגנא רימ

 .עטיל וצ טרעהעג טאה טאוו ,לטעטש עטשרע

 ,ןעוועג ךעלדניירפ רעייז זדנוא וצ ןענעז ןדיי עקיטרא יד

 טאוו ,ךלימ ןוא למעז עטייוו טימ ןעמונעגפיוא זדנוא ןבאה
 יוזא ןוא .ןעזעג טשינ ןגיוא יד ראפ גנאל ןיוש ןבאה רימ
 זיא לארטנאק ןייק ןוא בוט־םוי רעכעלטסירק ןעוועג זיא׳ט יוו

 ןיא טצעזעגניירא ךיז דחפ םוש ןא רימ ןבאה — ןעוועג טשינ
 .ענליוו ןייק קעווא ןוא םובאטיוא

 .גאט ןבלעז ןיא דאנ ןעמוקעגנא רימ ןענעז ענליוו ןיא
 ,ןעוועג טראד רעירפ ןופ ןיוש ןענעז עכלעוו ׳רעקטוטלופ

 עילימאפ רעד ייב .טיירפרעד קראטש זדנוא טימ דיז ןבאה
 ־קעפ עמערא ערעזדנוא טגיילעגקעווא רימ ןבאה םיובנטכורפ
 רימ ןענעז ירפ ןגראמ ןוא טכאנ עטשרע יד טקיטכענעג ׳דעל
 ןיוש טאה רעכלעוו ,"טניושזד" ץפ טעטימאק ןיא קעווא
 טראד ךיז ובאה רימ .םיטילפ יד ןפלאהעג ןוא טעבראעג
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 ־גייא ןא :יוו ,ףליה עטשרע יד ןעמוקאב ןוא טרירטסיגער

 רימ .ג״דא ןטכורפ ענעקורט ,ןגאטימ ףיוא עטראק־ביירש

 םעט םעד ןליפ ןביוהעגנא ןוא רעמיצ א ןעגנודעג ךיז ןבאה

 .החונמ םוקמ לקיטש א ןופ

 רעדעי• .רעניווטיל יד וצ טרעהעג טלאמעד טאה ענליוו

 יד .ייצילאפ רעד ןיא ןרירטסיגער טזומעג ךיז טאה טילפ

 :טילפ םעד ןופ טכער־ןדוו יד טמיטשאב ןאד טאה ייצילאפ

 וצ לזמ םאד טאהעג ןבאה דימ .עטיל ןיא רעדא ענליוו ןיא

 ,טנאמרעד ןביוא יוו הימ ןבאה טראד .ענליוו ןיא ןביילבראפ

 ,בר רעקסוטלופ םעד :ייז ןשיווצ ,רעקסוטלופ ליפ ןפארטעג

 ,יודפ ןייז טימ אריפאש םעטאמ ,יודפ ןייז טימ ,לאטנוועל ברה

 קענארג ,גרעבנייטש ,שטיוואנאזאר יבצ ,ןאסגרעב האטקעריד

 .ערעדנא ןוא אפרא ׳רעדניק יד טימ

 ,טעברא ףיוא טכער ןייק טאהעג טשינ ןבאה םיטילפ יד

 אי ןעמ טאה "טניושזד" ןיא ,טעטימאק ןשידיי ןיא רעבא

 רעטלאהכוב םלא טעברא ןעמוקאב באה ךיא .ןטעברא טנאקעג

 .6 עקסנאדג ףיוא ,"טניושזד" ןיא טקנופ־זייפשאב א ןיא

 םעד ןופ .טלאהעג םעניילק א רעייז ראפ זא ,ךיז טייטשראפ

 הריד ןייא ןיא טניווועג באה ךיא .ןטלאהעגסיוא ךיז ךיא באה

 יוזא .יורפ רעד טימ טוג םהרבא ןוא קינלעצ רעדירב יד טימ

 .טייצ לקיטש א ןבעל סאד ןגיוצעג ךיז טאה

 טכאמ עשיטעיוואס יד זא ,ןדלאמעג ןעמ טאה םעצולפ

 דנאלטסע ןוא דנאלטעל ,עטיל ןופ גנאלראפ ןפיוא טאה

 יז קידנעמענניירא ענליוו טריפאאקעגוצ (רעדנעל עשיטלאב)

 *עיוואס טקרעמאב םוטעמוא ןעמ טאה ךיילג .םוחת ריא ןיא

 *ימאק רעשידיי רעד .רדס "ןטיור" ריא טימ טפאשרעה עשיט

 ־זייפשאב ערעדנא עלא טימ ךיילג זיא "טניושזד" ןופ טעט

 ־יטסניא ערעדנא ךס א ךיוא יוו ,ןראוועג טרידיווקיל ןטקנופ

 דלאב .םעט רעייז טיול ןעוועג טשינ ןענעז עכלעוו ,סעיצוט

 ןעמ .וו״אא גנודיילקאב ,זייפש ןיא לגנאמ א טליפעג ךיז טאה

 ץלא ,ןטפעשעג־טאווירפ יד ןריזילאנאיצאנ ןביוהעגנא טאה

 ,ןטייקכעלגעמ טימ םיטילפ ליפ .הכולמ רעד וצ טרעהעג טאה

 ןראפעג ןענעז ןוא סעזיוו עשיגאפאי טימ טגראזאב ךיז ןבאה

 ןייק לייט א — טראד ןופ ןוא יאחנאש ןייק דגאלסור ךרוד

 ןעמוקאב ןבאה ליפ .עקירעמא ןייק לייט א ןוא לארשי־ץרא

 החפשמ יד ךיוא ייז ןשיווצ ,לארשי תפ ןעגנורעדאפסיורא

 .ןאמרעבליז

 *םאג" ןיא ןטסאפ א ןעמוקאב ךיא באה ןטעיוואס יד ייב

 ןיב ךאנרעד .רעטלאהכוב םלא (ןטפעשעג עשהכולמ) "גראט

 עקיזאד יד רעביא ראטקעפסניא םלא ןראוועג ןעמונעגפיוא ךיא

 ןעוו ,22.6.41 םעד זיב טעבראעג ךיא באה יוזא .ןטפעשעג

 .ןסור יד ןלאפאב םעצולפ ןענעז ןשטייד יד

 טאהעג ןשטייד יד ןדש ןבאה רעטעפש געט יירד טימ

 ראט דיי א זא ,לעפאב א סיורא זיא דלאב .ענליוו ןעמונראפ

 ןעהעש עטלייצעג ןיא ראנ ,ראוטערט ןטימ ןפדא ןייג טשינ

 ראנ — ןפדקנייא ,םאג רעד ףיוא ןייגסיורא רע געמ גאט ןופ

 ג״דא ןעייפאק ,ןטפעשעג עלא ףיוא .ןטפעשעג עסדועג ןיא

 גנאגנייא — טניה ןוא ןדיי ראפ״ :טפירשפיוא ןא ןעוועג זיא

 .ךטאבראפ

 יד ןבעגעג ןשטייד יד ןבאה ,געט עטשרע יד ןיא ךיילג

 ןבאה ייז םאוו ,ודיי יד טימ ןאט וצ שנעה עיירפ רעניווטיל

 .טכענ יד ןיא ראנ טכאמעג ייז ןבאה םאד ןוא .טלאוועג

 ןענעז טבעה יד ןיא רעוועג טימ ןטסישאפ עשיווטיל יד

 ־קעווא ייז ,רענעמ עלא ןעמונעגסיורא ,רעזייה יד ןיא ןיירא

 ־סיורא ךאנרעד ,"יקשיקול" עמרוט רעגליוו רעד ןיא טריפעג

 ךדא זיא יד ןשיווצ) ןסאשרעד תא ראנאפ ןפיוא טריפעג

 ייז ןבאה רימ .(ד״יה ,טוג םהרבא רעקסוטלופ רעד ןעוועג

 ־עג טאה םע דיי רעכלעוו .(סרעפאכ) "סענופאכ יד" ןפורעג

 וצ טריפעג ךיילג ןעמ טאה ,םאג רעד ףיוא ןייגסיורא טגאוו

 .רעזייה יד ןופ ןפעלשסיורא ךיוא טגעלפ ןעמ .טעברא רערעווש

 רעד וצ ןראוועג טלעטשעגוצ ןשטנעמ יד ןענעז רעטעפש

 ןעמוקאב באה ךיא .הליהק רעשידיי רעד ךרוד — טעברא

 רימ טימ ךדא טאה םע .ףדה־ןאב רענליוו ןפיוא טעברא

 .קינלעצ םהרבא טעבראעגטימ

 ־ראפ עצנאג יד טאה׳מ ןוא טרעיודעג טאה גנאל טשינ

 "ילעב ענעעזעגנא רעייז — ייז ןשיווצ ,הליהק רעד ןופ גנוטלאוו

 רעד ןיא ןעמונעג ,א״א יקסדאגיוו ר״ד יוו ענליוו ןופ םיתב

 ןבאה ןדיי יד הלאג ןוא טלעג ייז ןופ טרעדאפעג ןוא אפאטסעג

 ־ראפ־הליהק יד ,ייז רעבא הלאג תא טלעג ןבעגעג עקאט

 ןענעז ייז !ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןדש ןענעז ,רעטלאוו

 .ןראוועג ןסאשרעד עלא

 םע ןוא רעטנאפשעג רעמ ץלא ןראוועג זיא בצמ רעד

 •םעיצאקאווארפ ליפ ןעמוקעגראפ ןענעז

 יד זא ,גנאלק א טזאלעגסדרא ןשטייד יד ןבאה לאמנייא

 ןיא ,לאטראווק ןשידיי םעד ןיא שטייד א טעגרהעג ןבאה ןדיי

 זיא ןטייצ עשיראטסיה עטלא יד ןיא ווו) סאג־רעזעלג רעד

 ןשטנעמ עלא ןעמונעגסדרא ןעמ טאה ,(אטעג עשידיי א ןעוועג

 קידנכאמ טשינ .ןסאשרעד ייז ראנאפ ןפיוא ןוא טנגעג רעד תפ

 הניק ןוא דרפ ,גנוי ןוא טלא ןשיווצ דיישרעטנוא ןייק

 ןבאה ,תבש א ןעוועג זיא׳ס ,םורא טייצ רעצרוק א ןיא

 ןענעז עכלעוו ׳ןפדה עלא יד ףדא רעניווטיל יד ןזדואב ויז

 א תפ ךשמ ןיא זא ,ןדלאמעג תא ןדיי טימ טצעזאב ןעוועג

 טימ טאה רעדעי .אטעג ןיא ןייג ןוא ןקאפ רעדעי ךיז לאז העש

 .ןייג טזאלעג ךיז תא ןעמונעגטימ סעפע ךיז
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 ףיוא 1 .םאטעג 2 ענליוו ןיא ןעוועג ןענעז טסווואב יוו

 עניילק 3 ךאנ תפ באגוצ א טימ םאג רעקצינדת רעד

 ,עט־2 יד ןוא ,אטעג עסיורג יד ןסייהעג טאה סאד ;ךעלסעג

 רעד ןיא .םאג רעזעלג רעשידיי רעד ףיוא — אטעג עניילק יד

 .ןדיי טנזיוט 100 זיב 90 ןופ ןעוועג ענליוו ןיא ןענעז טייצ

 30 רעדא 20 יוו רעמ טשינ ןיידא ןענעז םאטעג יד ןיא רעבא

 ראנאפ ןפיוא טריפעגקעווא ןעמ טאה עטשער יד .ןדיי טנזיוט

 .ןסאשרעד ןוא

 יד .אטעג רעסיורג רעד ןיא ןבירטעגניירא ןעמ טאה ךימ

 .טרעיומראפ סורא ןוא םתא ןוא ןסאלשעג ןעוועג זיא אטעג

 רעקצינדור רעד ךרוד ןעוועג זיא גנאגניירא רעקיצנייא רעד

 יד טימ טצענערגעג ךיז ןבאה עכלעוו ,רעטצנעפ עלא יד .םאג

 טימ ןראוועג טפאלקראפ ןענעז ,אטעג רעד רעסיוא ןסאג

 רעד ייב .רעירא יד תפ ןדיי יד ןלעטשראפ וצ ידכ ,רעטערב

 .ךאוו עשיווטיל א ןענאטשעג זיא רעיוט ןופ טייז רעשירא

 עשידיי טימ טאר־ץזוי א ןראוועג ןפאשעג זיא אטעג ןיא

 ןטיה וצ ץוחא ,עבאגפיוא יד טאהעג טאה עכלעוו ,ייצילאפ

 ערעייז ןריפוצסיוא ןשטייד יד ןפלעה וצ :רקיעב ,גנונעדרא יד

 .ןלעפאב

 רעד וצ ןדיי םעפורג ןריפ ןעמ טגעלפ ןגראמירפ ןדעי

 ןשטייד יד ןגעלפ ,טעברא רעד ןופ קידנעמוקקירוצ .טעברא

 טשינ רעצימע טאה יצ ,רעיוט־סגנאגניירא םייב ןכוזרעטנוא

 אי טאה׳מ ןעמעוו ייב .גראוונסע ןייק ךיז שימ ןעמוגעגטימ

 ־עגנא טוג ךאנ תא !םע סאד ןעמונעגוצ ןעמ טאה ,ןענופעג
 .רענייב יד טפאלק

 ־אב־אפאטסעג עכיוה ןעמוקגא ןגעלפ לאמנייא טשינ

 ןרידיווער וצ ידכב ,ןיילא ראסימאקסטיבעג רעד רעדא עטמא

 ייז יצ ,(טעקאנ ייז קידנעוטסיוא) ןעיוךפ יד ןוא רענעמ יד

 .ןטלאהאב ךיז ףיוא טשינ סאוו סעפע ןבאה

 ־עג רעד זיא לאמבייא יוו ׳טקאפ םעד ןעגנערב וצ יאדכ

 טאה׳מ ןעוו ןוא ,אטעג ןיא ןעמוקעגנא רערומ ראסימאקסטיב

 עטסווואב א ייז ןופ עגייא) זייפש ןענופעג ןעיורפ ייווצ ייב

 ןוא ראנאפ ןפיוא טריפעג ךיילג ייז ןעמ טאה ,(ןירעלטסניק

 .ןסאשרעד

 רעד ןיא ןיידא ןענעז רימ יוו םתא געט עכעלטע ןיא

 עסייוו ןבעגוצסיורא ןביוהעגנא ןעמ טאה ,אטעג רעסי׳ורג

 ־סטעברא ןא .ה .ד)ןייש עסייוו א טאהעג טאה םע רעוו .ןענייש

 .טעברא ףיוא ןייג וצ טכער םאד טאהעג טאה רעד — (ןייש

 ־יילק רעד טימ אטעג עסיורג ת זא ,ןקרעמאב וצ יאדכ)

 .(גנודניבראפ עלעיציפא םוש ןייק טאהעג טשינ ןבאה רענ

 זא ,ןראוועג ריווועג רימ ןענעז ,םודא ןכאוו עכעלטע ןיא

 ,אטעג רעניילק רעד ץא ןענופעג ךיז ןבאה עכלעוו ,עלא ת

 .ןסאשרעד ןוא ראנאפ ןפיוא טריפעגסיורא ןעמ טאה

 ׳ןבילבעג ןבעל ןעבעז טיילכאפ קילדנעצ עכעלטע ץותא

 .אטעג רעסיתג רעד ןיא ייז קידנריפרעביא

 *אב ייצילאפ עשידיי יד טאה ,1941 ראי ׳רופכ־םוי םוא

 עכלעוו ,עלא יד זא ,ןשטייד יד ןופ גנונעדראראפ א ןעמוק

 ןלעטש ךיז ןלאז ,ןענייש־םטעברא עסייוו ןייק טשינ ןבאה

 ןעמוקאב ייז ןלעוו ןאד ׳לארטנאק ףיוא רעיוט םוצ טנווא ןיא

 .ןענייש־סטעברא יד

 וצ טלעטשעג ךיז ןבאה ,םעד ןיא טביילגעג ןבאה םאוו יד

 ראנאפ ןפיוא טריפעגקעווא ךיילג ייז טאה׳מ .לארטנאק רעד

 .ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןיוש טראד ןופ ןוא

 .רעכעלגערטרעדמוא ןראוועג לאמא טאוו זיא בצמ רעד

 טכארבעג ךיז טימ טאה גאט רעדעי .ןסקאוועג ןענעז תורצ יד

 ששיג זיא ןסע ץיק .ןעגנונעדראראפ עיינ ןוא תוריזג עיינ

 טקעלקעג טשינ טאה ,ןעמוקאב אי טאה׳מ םאוו סאד .ןעוועג

 טימאב ויז טאה רעדעי .המשנ יד ןפאכרעד וצ ףיוא וליפא

 ןעמוקאב ראפרעד תא וכאז ענייז ןופ םעפע ןפיוקראפ וצ
 רעשירא רעד ןופ טלגומשעגכרודא טאה׳מ סאוו ׳זייפש לסיב א

 ןעמ זיא רעכעל ,רעכעד ךרוד — שפנ תריסמ םיתג טימ טייז

 .ןטלאהעג זיא םע יוו ךיז ןעמ טאה יוזא ןוא ,ןכארקעג

 עסייוו יד זא ,גנונעדראראפ עיינ א םיתא זיא םעצולפ

 ןעמ ףראד טרא רעייז ףיוא ןוא קיטליגמוא ןרעוו ןענייש

 ןענייש יד .ןעניישתעטעברא־ךאפ .ה .ד ,עלעג ןעמוקאב

 ,ךיז טייטשראפ .ץאלפ־סטעברא ןכרוד ןעמוקאב ןעמ ףראד

 ייב טאהעג ,לשמל ׳טאה רעכלעוו ,ץאלפ־םטעברא רעדעי זא

 ראפ .ה .ד ,ןענייש 20 ןעמוקאב ראנ טאה ,רעטעברא 100 ךיז

 ךאנרעיוזא .ץאלפ ןקיזאד םעניא ןשטינעמ־סטעברא לטפניפ א

 םאוו ,יד ןופ לטפניפ א ןבעל וצ טכער םאד טאהעג ראנ ןבאה

 .אטעג ןיא ןבילבעג ןענעז

 זא ,גנונעדראראפ א ןעמוקעג זיא ,1942 בייהנא ,רעטניוו

 טימ ןלעטש ךיז ןפראד ןענייש עלעג ןבאה עכלעוו ,עלא יד

 ףיוא ךיוא יוו תא ירפ ץנאג רעיוט םוצ םעילימאפ ערעייז
 םעד ייב לארטנאק רעגנערטש א ךאנ .רעצעלפ־םטעברא ערעייז

 ־םטעברא םעד וצ עילימאפ ןייז טימ קעווא רעדעי זיא ,רעיוט

 טאה׳מ ,ייר א ןיא טלעטשעגסיוא עלא ןעמ טאה טראד .ץאלפ

 זיא םע רעוו תא ,טכארטאב גנערטש ןוא יונעג םענייא ןדעי

 ,רערעטלע ןא :לשמל ,סעפורג יד ןופ ןראוועג ךלעפעג״ טשינ

 ןגיוצעגסיורא ןשטייד יד ןבאה םעד — המודבו רעקנארק א

 .ית רעד ןופ

 ,ןענייש עלעג ת ןא אטעג ןיא ןבילבעג ןענעז םאוו יד

 טימ ןשטייד יד .טקעטשראפ ווו ץעגרע זייוולייט ךיז ןבאה

 אטעג ןיא טריפעגכרוד רעבא ןבאה ייצילאפ רעשידיי רעד

458 



 רעדנאוו וקיטולב ןיא

 עקינייא טרעתדעג טאה טאוו ,לארטנאק עגנערטש א רעייז

 עטנאמרעדנביוא יד טאהעג טשינ ןבאה טאוו יד ןוא געט

 טשינ רעמ ןוא ראנאפ ןפיוא טריפעגקעווא ןעמ טאה ,ןענייש

 .ןעמוקעגקירוצ

 ,ץאלפ־םטעברא םענופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז רימ ןעוו

 טעוועטארעג .אטעג עטקידיילעגטיוא ןא ןפארטעג רימ ןבאה

 .ןטלאהאב ךיז ןבאה עכלעוו ׳יד ראב ךיז ןבאה

 רעצעלפ־םטעברא יד ןיא וליפא זא ,ןקרעמאב אד ליוו ךיא

 ,לשמל ,רעצעלפ ןעוועג .לזמ ןבאה טפראדעג ךיוא ןעמ טאה

 טאה — ףיוה־ןאב רענליוו ןפיוא — טעבראעג באה ךיא ווו

 רעצעלפ לייט ןיא .פוז לטיב א ןעמוקאב טנאקעג ךאב ןעמ

 רעצעלפ לייט ןיא .טיורב לקיטש א ןעמוקאב ךיוא ןעמ טגעלפ

 .חצר־תוכמ — ןעמוקאב ראב ןעמ טגעלפ

 עשינאזיטראפ עניימ ןגעוו ןלייצרעד לעוו ךיא רעדייא

 ־קרעמפיוא ךיא ליוו ,אטעג יד ןזאלראפ ןכאנ ןעגנובעלרעביא

 זיא םע עכלעוו ףיוא ,ןעגנוניישרעד עקינייא ףיוא ןכאמ םאז

 .ןלעטשוצפא ךיז יאדכ

 יפא ףיוא זיולב טשינ אטעג יד ןפאשעג ןבאה ןשטייד יד

 ןופ רענייא ןעוועג זיא םאד .ונורא םענופ ןדיי יד ןרעדנוזוצ

 ־ינאלווייט־שיצאנ א טימ רענעלפ םגנוקיטכינראפ־טפיוה יד

 יד רעטעפש ףיוא טיירגעגוצ טאה רעכלעוו ,עקסאמ רעש

 ,םעיראטאמערק ןוא ןרעמאק־זאג יד ןיא הילכ עקידנעטשלאפ

 ןאטעג רעד ןיא ןעגנוגנידאב־םגנוניווו עכעלרעדיוש יד :יוו)

 ןשטייד יד ןופ ןעגנורעדינרעד ןוא ןעגנויצאב עקידתוירזכא יד

 הלחתה א יוו ,טנייה ןעמ סייוו ׳ןעוועג זיא ץלא םאד — ג״דא

 רפוא ןקינאילימ 6 םעד וצ ״ליפשראפ״ א יוו :הדמשה רעד וצ

 יד ןבאה ,תונווכ עשיחצור ערעייז ןשוטראפ וצ ידכ ןוא .(...םוק

 :יוו ,ןבעל שידיי לערוטלוק א ןריזינאגרא ןטייהעג ןשטייד

 .וו״אא ןטרעצנאק ,רעטאעט

 םעד ןיא טפאכעגנא ךיז טאה ץנעגילעטניא עשידיי יד

 עלעכלארטש ןיילק א טפאכעגניירא ךיז טאה עקאט לאמא ןוא)

 *אבמוא ןוא ןטקירעדינרעד־דעלשטנעמ םעד ןיא גנונעפאה ןופ

 א ןפאשעג טאה׳מ תא (ןבעל םענעטארטעצ־שידיי־ךעלביירש

 זיא ייז ןשיווצ יוו קנעדעג ךיא .רערעל טימ עלוש עשידיי

 (צ״לשאר ןיא ריעה-שאר טנייה) לטפעש רערעל רעד ןעוועג

 ןענעז טע .(םולש־תירק ןיא ןירערעל א טנייה) תרפע אשאמ

 רעד ןשיווצ ,תירבע ףיוא ןטארעפער האוועג ןטלאהעג ךתא

 .א״א רענוואק אבא ,יקצעשזאווד ר״ד :טפאשרעריפגא

 עמייהעג א טריזינאגרא אטעג ןיא ךיז טאה טייצ רעד טימ

 רענאזיטראפ עטקינייאראפ) .א.פ.פ ןעמאנ ןפיוא עיצאזינאגרא

 ־טימ־ייטראפ עלא ןופ ןענאטשאב זיא טאוו ,(עיצאזינאגרא

 .םקניל זיב םטכער ןופ ,רעדיל

 לאז ןעמ זא ,טמיטשאב ןעוועג זיא טייצ עטשרע יד

 ןיא טשינ ןוא אטעג ןופ ןרעיומ יד ןיא ןשטייד יד טימ ןפמעק

 םוצ זיא ליפש יד" זא ,ןעזעג רעבא טאה׳מ ןעוו .רעדלעוו יד

 זיא לכה ךטב) ןאטפיוא טינ ראג אטעג ןיא ןאק׳מ תא "לווייט

 — (ךעלטעג ריפ־יירד א ןופ ןענאטשאב אטעג עצנאג סאד

 יד ןיא םעפתנ ןקישוצסיורא ןביוהעגנא ןעמ טאה ןאד

 .רעדלעוו

 עקנאזיטראפ רעד ץא
 ןטאלשראפ ןשטייד יד ןבאה ,1943 רעבמעטפעס ןיא

 ןיוש ןעמ טאה ןשטנעמ יד זא .ה .ד ,אטעג רענליוו יד

 עכלעוו ,רעצעלפ־םטעברא יד ףיוא טריפעגסיורא רעמ טשינ

 ןבילבראפ ןענעז עלא ןוא אטעג רעד רעסיוא ןעוועג ןענעז

 ןראוועג רעקראטש זיא אטעג םורא גנוכאוואב יד .אטעג ןיא

 ־וצטיורא ןראוועג טמיטשאב זיא טאוו ,עפורג רעזדנוא ןוא

 ןראשוצטיורא ןעגנולעג טשינ ןתש זיא ,דלאוו ןיא ךיז ןזאל

 .ךעלריטרעטניה יד ךרוד דיז

 עפתג א ןייגוצסיורא ןעגנולעג ךאנ זיא גאט ןבלעז ןיא

 ןיא קעווא ןענעז עכלעוו ,יורפ תא רעווקצוס רעטכיד ןטימ

 .רעדלעוו רעשטאראנ יד ןופ גנוטכיר רעד

 טרעוו אטעג יד זא ,קידנטיוו ,געוו א טכוזעג ןבאה רימ

 ףוסבל זדנוא זיא םע ןוא ,געט עטסטנעאנ יד ןיא טרידיווקיל

 ןענעז רימ ןוא ייצילאפ עשיווטיל ןפיוקוצרעביא ןעגנולעג

 ־ידיי רעד תפ ףליה רעד טימ רעיוט־טפיוה םעד ךרוד סיורא

 רענייא טקורעגפא ,ןאזרעפ 2 וצ ׳זייוונפורג ,ייצילאפ רעש

 .רעטעמ 30—20 ןופ קחרמ א ףתא ןטיתוצ ןופ

 ,ץאלפ ןטדערעגפא ןפתא ןפערט טפראדעג דיז ןבאה רימ

 ."אקאוואלאיב" וצ געוו ןפיוא — טאטש רעד רעטניה

 א טימ טקישעגסיורא רימ ןבאה גאט ןבלעז םעניא ךאג

 טשרמולכ זיא טאוו ,(ראטאט א) רעיופ א ךרוד עלעגעוו

 ,ןטעלאטטיפ — אטעג ןופ טטימ סאד ןעמענסיורא ןעמוקעג

 ןעוועג זיא טאוו ,עיצינומא ןוא (רעוועג ץרוק) ןרעוולאווער

 .טסימ םעד רעטנוא ןטלאהאבראפ

 ,טכאנייב 12 .םולשב ךרודא זיא טאטש רעד ךרוד געוו רעד

 .טקנופ ןטמיטשאב ןפיוא טלמאזעגפיונוצ ךיז רימ ןבאה ,ךרעב

 רענליוו ןופ דיי א ןעוועג זדנוא טימ זיא קילג רעזדנוא וצ

 לגעוו םעדעי טנעקעג טאה רעכלעוו — ץלאט םייח — טנעגעג

 .לגעטש סעדעי ןוא

 ,רעוועג ןייז ןעמוקאב רעדעי טאה ץאלפ ןטמיטשאב ןפיוא

 זדנוא טאה רעכלעוו ,ץלאט םייח תפ גנוריפנא רעד ךרוד תא

459 



 רעדנאוו ןקיטולב ןיא

 ןסיוטשנא טשינ ךיז ןלאז רימ ,ןגעוו עניוזא ףיוא טריפעג

 ןעמוקעגנא געט 3 ךרוד רימ ןענעז — לושכמ םוש ןייק ףיוא

 ־גיירא .ענליוו ןופ מ״ק 48 ,״אקצינדור אשטשופ" רעד ןיא

 טקרעמאב רימ ןבאה ,אשטשופ רעד ןופ לגעוו א ןיא קידנעמוק

 ןענעז רימ הרעפ ןטימ לפטמ ךיז זיא רענייא יוו ןוא לרופ א

 ,ןזיוועגסיורא ריז טאה םע .טנאה ץא רעוועג טימ םיא וצ וצ

 ,ראזאל םייח ׳עטיל ןופ רענאזיטראפ רעשידיי א זיא םאד זא

 טימ אשטשופ רעשטאראנ ןופ טקישעגרעביא טאה׳מ ןכלעוו

 רעד ןיא גנוגעוואב־רענאזיטראפ א ץויזינאגרא וצ ,עפורג א

 עכלעוו ׳םעפורג עקידרעירפ יד לייוו ,אשטשופ רעקצינדור

 .ןראוועג טעגרהעגסיוא עלא ןענעז ,ןעוועג טראד ןענעז

 טקידנעטשראפ זדנוא טימ ךיילג ךיז טאה ראזאל םייח

 ךיז ןבאה רימ ןוא אשטשופ רעד ןיא טריפעגניירא זדנוא ןוא

 .טקנופ ןסיוועג א ףיוא טצעזאב

 רידנאמאק םעד ןבעגעגרעביא ךיילג זדנוא ןגעוו טאה רע

 יד .דיי א ריוא ,םיגרוי ,באטש־רענאזיטראפ ןשיווטיל ןופ

 ־יווטיל יד •טכייל יוזא ןעגנאגעג טשינ זדנוא זיא געט עטשרע

 ןענעז רימ זא ,ןפראוועגראפ זדנוא ןבאה ןסור יד ןוא רענ

 דאנ ,טפמעקעג טשינ טייצ עצנאג יד ןבאה רימ םאוו ׳םינדחפ

 .אטעג ןיא ןסעזעג

 הקצינדור ה׳צשופ תורעיב םינזיטרפ תצובק םע רתלא קחצי
 עבוכ שובל ,םישנה ירוחאמ ,דמוע ,ןימימ ינשה (הנליו תביבסב)

 רתלא קחצי טימ עפורג־רענאזיטראפ
 (ןעיורפ יד רעטניה סטכער ןופ רעט־2)

 זדגוא וצ ןעמוקעגנא ןענעז ,רעטעפש געט עכעלטע טימ

 עפורג עטצעל יד .אטעג רענליוו ןופ רענאזיטראפ סעפורג 2

 ךרוד םיורא ןענעז עכלעוו ,רענוואק אבא טימ ןעמוקעגנא זיא

 ןענעז דנאטשוצ ןטבעלש א רעייז ןיא ץא אטעג ןופ ןלאנאק יד

 עקינייא ןעוועג ןעגעז ייז ןשיווצ .ןעמוקעגנא זדנוא וצ ייז

 רעטעטסעפראפ רעד ץפ טקעטשעגנא דיז ןבאה סאוו ,עקנארק

 ,ןריזינאגרא וצ ןביוהעגנא ויז ןבאה רימ .ןלאנאק יד ןיא טפול

 ןוא עקנאזיטראפ רעשיווטיל רעד ןיא קידנרעדילגנייא דיז

 עשינאזיטראפ ףיוא ןייגוצסיורא ןביוהעגנא זייווכעלסיב

 ןפאשנייא ןוא ןגעוו ןרינימ ,ןענאב ןסיירפדא :יוו ׳ןטעברא

 .רעפרעד יד ןיא ןסע ךיז

 ־ראפ עשיליופ יד ץפ ןייטשוצסיוא טאהעג רימ ןבאה ליפ

 ארומ רעמ ןבאה ןשטייד יד ."אוואיארק אימרא" :רענאזיט

 .ייז ראפ רענאזיטראפ יד יוו רענאזיטראפ יד ראפ טאהעג

 ,ןגעוו יד טלעטשראפ זדנוא ןבאה רענאזיטראפ עשיליופ יד

 ףיוא ייז ןבאה ךרודא ןענעז רימ ןעוו ןוא "םעדאסאז" טבאמעג

 ןבאה לאמנייא .זדנוא ץפ ןלאפעג ןענעז ךס א .ןסאשעג זדנוא

 רעקיטש ףיוא ןטינשעצ יז ,עקנאזיטראפ עשידיי א טפאכעג ייז

 לאמליפ ןבאה ייז .טייוו םרעטעמאליק ףיוא ןפראוועצ ןוא

 ־לאהאב ןבעגעגסיוא ןוא ןשטייד יד טימ ןעמאזוצ טעבראעג

 .רעפרעד יד ןיא ןדיי ענעט

 ןגארטעגוצ זדנוא ןענעז עבלעוו ,םעיצאמראפניא ליפ ךאנ

 רימ ןענעז ,(םירעיופ) ךשטנעמ ערעזדנוא" ךרוד ןראוועג

 ־יטראפ עשיליופ יד ןופ עלעווק טפיוה יד זא ,ןראוועג ריווועג

 ־ראפ ךיילג דיז ןבאה רימ ."יבוינאק" ףראד םאד זיא רענאז

 ־גאט א טאהעג טאה רעבלעוו ,באטש רעזדגוא טימ טקידנעטש

 ,עווקסאמ ןיא באטש־טפיוה ןטימ גנודניבראפ־אידאר עכעלגעט

 ־רעביא טשינ ,ףראד םאד ךשיוווצפא" לעפאב א ןעמוקאב ןוא

 ׳ףראד ןופ ןעמענ טשינ ראג ץא שפנ ןקידעבעל ןייא ןייק ןזאל

 .גראוונסע ץיק טשינ וליפא

 טלגנירעגמורא ןבאה רענאזיטראפ ערעזדנוא יוו םעדכאנ

 רעד טימ םע קידנכאמכיילג ,ןדנוצעגלעטנוא םע ,ףראד םאד

 טשיג ודיי ץיק רעמ ןיוש טאה׳מ ׳ליטש ןראוועג זיא — דרע

 .רעיירפ ןראוועג ןענעז ןנערו יד ןוא ןבעגעגסיורא

 ףיוא סיורא זיא (דאירטא רעט*3) עפורג א ןעיו ,לאמנייא

 ,רוחב ןשידיי א ףיוא ןסיוטשעגנא ריז יז טאה ,"טעברא" ןא

 רעד ןיא ןעמענפיוא םיא לאז׳מ ,ןטעבעג ךיז טאה רעכלעוו

 ־רעד ייז רע טאה ,קסוטלופ ץפ טמאטש רע .עקנאזיטראפ

 .ץז א םכאש השמ לאפר ןעוועג חא םאד .טלייצ

 ךיא זא ,טסץועג טאה רענאחטראפ יד ןופ רענייא יוו יוזא

 ,ןעמונעגטימ לרוחב ןשידיי םעד רע טאה ,קסוטלופ ןופ םאטש

 .ןסיוו וצ ןבעגעג ןופרעד רימ ןוא ךיז וצ טריפעגניירא

 ,ךיז וצ ןעמונעג ךיילג ׳ךיז טייטשראפ ,םיא באה ךיא

 ענעסירעצ ענייז ןטיבעג ץא ןשאוועגפא םיא ,ןסע וצ ןבעגעג

 ־טשינ־ךוטסאפ םלא טעבראעג טאה רע יוו יוזא ץא .רעדיילק

 טאה ,ןגעוו עלא טנעקעג טוג טאה רע ץא רעיופ א ייב דיי

 ־געוו םלא ייז טימ ןביילב לאז רע ,טמיטשאב "דאירטא" רעד

 םעד ןופ ףוס ןזיב ןבילבראפ ייז טימ רע זיא יוזא .רעזייוו

 .גירק
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 ועדנאוו ןקיטולב ץא

 עשידרערעטניה יד ןיא ,דלאוו ןיא רימ ןבאה טבעלעג

 ןבאה ןעיוב ןטימ) טיובעגטיוא ןבאה רימ עכלעוו ,סרעקנוב

 ייז .(קינלעצ םהרבא ןוא ךיא :רעקסוטלופ 2 ןעמונראפ ךיז

 דעווש זיא׳ס זא ,טריקטאמראפ קראטש יוזא ןעוועג ןענעז

 ץוחמ .ךיז ןעגיפעג ייז ווווא ׳ןסיורד ץפ ןענעקרעד וצ ןעוועג

 רעקנוב א ןעוועג זיא ,טניווועג ןבאה רימ ווו ,רעקנוב םעד

 יירעקעב א — רעקנוב א ךיוא יוו רעטקאד א טימ לאטיפש םלא

 — רעקנוב א ןוא טיורב וקאב וצ ,ןוויוא ןטיובעגסיוא ןא טימ

 ןעוועג טשינ זדנוא ייב זיא ,דאב יד קנאד א .דאב־ץיווש א

 •ןטייקיניירמוא ןייק

 ןבאגפיוא עשינאזיטראפ יד ןבאה קידנעטש טשינ רעבא

 זיא ץלא ןעוו ,ןעוועג זיא עטטרעווש םאד .ןבעגעגנייא ךיז

 זיא רעדניצ רעד ,ןסיירפיוא םוצ ראנ ,טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש

 ,לעפאב א ןא טמוק םעצולפ ןוא ענימ רעד ןיא ןעוועג ץוש

 ןעמענרעדנאנופ ץלא ןוא ןטיירפיוא טשינ טציא ףראד׳מ זא

 .קירוצ ףיוא

 באה ךיא ןעוו ,טייצ רעד ןיא :טקאפ א ךיז טנאמרעד סע

 ןסיוועג א ןיא רימ ןבאה ,םענימ ןגייל טימ ןעמונראפ ךיז

 טאוו ,ייסאש ןפיוא זא ,באטש ץפ גנודלעמ א ןעמוקאב גאט

 ־ברודא ירפ ןגראמ ןפראד — קאשישייא ןייק ענליוו ןופ טריפ

 עטרעצנאפעג עשישטייד עכעלטע ןוא קנאט רעניילק א ןראפ

 ףיוא קאשישייא ךאנ ענליוו ןופ טייל־אפאטסעג טימ סאטיוא

 ןבאה ׳ךרעב ,ןאמ 30 ץפ עפורג א ,רימ .עיצקא רעלעיצעפס א

 .געוו ןופ ןקיניירפא ייז ןוא סענימ ןגייל וצ לעפאב א ןגירקעג

 ,ייסאש ןופ טיירב רעד ןיא םענימ עכעלטע טגיילעג באה ךיא

 *פיוא ןלעוו םענימ יד ראנ יוו ,ןראוועג טמיטשאב זיא םע ןוא

 םוצ קידנעטש טגעלפ רעכלעוו ׳קנאט םעניילק םעד ןסייר

 *מוא ןוא ןסישאב רימ ןלאז — געוו םעד ןריפשסיוא ןטשרע

 ןופ ןייז טפראדעג ןבאה עכלעוו ,טייל־אפאטסעג יד ןעגנערב

 טוג טאהעג ןיוש רימ ןבאה טייצ רעד ןיא) ןאמ 100 זיב 60

 .(ןקנאט ןגעק וליפא רעוועג

 ."טעברא" רעקיזאד רעד ףיוא סיורא רימ ןענעז טנווא ןיא

 .לאירעטאמ־סיירפיוא םעד טימ םענימ יד טגיילעג באה ךיא

 ,ןקוקסיוא םיוב א ףיוא ףיורא זיא רענאזיטראפ יד ןופ רענייא

 ןבאה ,ךרעב ,ירפ 9 .טיירג ןייז לאז׳מ ,ןא טמוק עפורג יד ןעוו

 — םעצולפ ןוא םאטיוא ןראפ ןטייוו רעד ןופ טרעהרעד רימ

 .יירעסיש עקיטייזנגעק א ןוא םיירפיוא ןקראטש א

 ,עיצקא יד ןריפכרוד טפראדעג ןבאה רימ ווו ,טקנופ רעד

 לקירב א ןופ רעטעמ 800 זיב 600 א ןופ ,ךרעב ,ןעוועג זיא

 ־אב ןבאה ןשטייד יד עכלעוו ,"יקשישט־דנומגיז" ףראד ןבעל

 .רעקנוב ןטרינאטעב א ןיא ןטעזעג ייז ןענעז טראד ןוא ,טכאוו

 ךאוו יד ףראד ,םיירפיוא ןימ אזא ךאנ זא ,ךיז טייטשראפ

 ןשטייד יד .ןפארטעג טאה טע טאוו ,טכיראב א ןבעגרעביא

 טשינ טרעיוד עיצקא עשינאזיטראפ א זא ,טוג רעייז ןסייוו

 ־עגייא רעייז ראפ קידנבאה ארומ .טונימ 20 רעדא 15 יוו רעמ

 ערעייז ןופ סיורא טשינ (ןשטייד יד) ייז ןלעוו ,"לעפ" רענ

 וצ ידכ ,טונימ 20 ןייגכרודא טעוו טע רעדייא ,סרעקנוב

 .טטווועג רימ ןבאה םאד — לאפראפ םעד ןרילארטנאק

 ןיילא ךיא זא ׳לעפאב א ןבעגעג טאה רידנאמאק רעזדנוא

 םאד ןאק רעטייווצ א לייוו ,ןעמענטיורא קירוצ סענימ יד זומ

 :ןאזרעפ 4 טזאלעגרעביא רע טאה ןציש וצ ידכ ןוא .ןכאמ טשינ

 ־יטראפ 4 יד ןשיווצ) ןטאמאטיוא טימ 2 ןוא ןטאימעלופ טימ 2

 ראטעפארפ טנייה ,ןייטשנרעב ואיל ר״ד ןעוועג זיא רענאז

 .(לארשי ןיא טעטיסרעווינוא ןופ

 ,קידנטראוו ,רעמייב יד רעטניה טקעטשראפ ךיז ןבאה רימ

 ךשמב זא ,קידנטיוו ןוא ךרוד לאז לורטאפ רעשטייד רעד זא

 .עזאב רעייז וצ ןרעקקרוצ ךיז ייז ןלעוו העש רעבלאה א ןופ

 ,רעטעמ 200—100 א ,ךרעב ׳ךרוד זיא לורטאפ רעד ראנ יוו

 םענימ יד ןופ םרעדניצ יד ןעמענטיורא קידנעייג ,ךיא באה

 וצ טגאזעג ןוא טיוט ןפיוא טנעצארפ 99 ייג ךיא זא ,טטווועג

 רעטטעווש 2 באה ךיא זא ,קנעדעג ,ואיל״ :ןענייטשנרעב

 ,ייסאש ןעיירפ ןפיוא םיורא ךיא ןיב יוזא — ״!לארשי ןיא

 רענאזיטראפ 4 יד .םנטייוו רעד ץפ ןשטייד יד ךאנ קידנעעז

 ףיוא קידנכירק ,ךיא ץא .רעוועג רעייז טימ טצישאב רימ ןבאה

 ־סיירפיוזז םענופ םרעדניצ יד ןעמונעגטיורא באה ,ריפ עלא

 .ןעגנולעג רימ זיא טע ןוא קילג טאהעג באה ךיא :לאירעטאמ

 ,טנערבעג טאה טטארפ רעטיורג א ,רעטניוו ןעוועג ןאד זיא םע

 ...םייווש ןופ טאנ ןעוועג ןיב ךיא רעבא

 רעזדנוא ןיא זיא ,ןזיוועגטיורא רעטעפש ךיז טאה םע יוו

 ־רענאזיטראפ עשיטור ץפ עפורג עלעיצעפט א ןעוועג דלאוו

 עכלעוו ׳"עפורג־שטעפש" :ןפורעג ךיז ןבאה ייז ,ןטטיטושאראפ

 .טנארפ ןופ ליט ןיא ןבאגפיוא עלעיצעפס טריפעגכרודא טאה

 ןעגנערבוצמוא לעפאב ןבלעז םעד ןעמוקאב ריוא ןבאה ייז

 ,מ״ק 6 א טמיטשאב ייז ןבאה טקנופ רעייז .טייל־אפאטסעג יד

 .ןטיירוצפיוא ןעגנולעג טאה ייז .זדנוא ראפ ,ךרעב

 ךיז לעפאב א ןעמוקאב רימ ןבאה 1944 ינוי—יאמ ןיא

 ךאנ ןייג ןוא דלאוו ןיא ןי£יא ןרידיווקיל ,געוו ןיא ןריר וצ

 .ענליוו

 רעד טימ ןעמאזוצ ענליוו ןיא ןעמוקעגנא ןענעז רימ

 .ןשטייד יד ןגעק ןעמאזוצ ייז טימ קידנפמעק ,יימרא רעטיור

 זיא ענליוו בלאה .ןבילבעג טשינ גנאל ךיא ןיב ענליוו ןיא

 .ןפארטעג טשינ טעמכ רימ ןבאה ןדיי ןייק .טנערבראפ ןעוועג

 יד ,קינלעצ רעדירב יד :יוו רעקטוטלופ עקינייא ןוא ךיא

 *טיל יד ךרוד ןראוועג טפאכראפ זיא רעכלעוו ,ןטוג ןופ יורפ
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 רעדגאוו ןקיטולב ןיא

 טזאלעג ויז רימ ובאה — אטעג ןיא ןייגניירא ןראפ דאנ ,רעניוו

 ייב ןעוועג ךאנ זיא קסוטלופ יוו יוזא .קסוטלופ וצ געוו ןפיוא

 רימ ןענעז טראד .ץילדעש ןייק קעווא רימ ןענעז ,ןשטייד יד

 דימ .(קינלעצ החפשמ רעד ייב) ןטאנאמ עקינייא ןעוועג

 טעטימאק ןשידיי םעד טימ טקאטנאק ןיא ןענאטשעג ןענעז

 באה ךיא .עשראוו־אגארפ ןיא — ךאנרעד ןוא ןילבול ןיא

 .סעפורג עשיטטינויצ עטקינייאראפ יד טימ טעבראעגטימ

 ךיז טאה עכלעוו ,יתפ ןיימ טימ ךיא באה 1945 יאמ ןיא

 ןיא טזאלעג ויז ,ףאהטוטש ,רעגאל־ןטיוט ןופ טעוועטארעג

 ,עינעמור ,עינאווליסנארט ,עיכעשט ךרוד — עפורג א טימ געוו

* 

* 

 (רתסא ןוא המלש ןופ ןוז) רעמאפמעטסעינ ףסוי

 .פ .ר ןייק ןאלאשע ןא טימ ןעמוקעגנא ןענעז רימ ןעוו

 ־עג ןוא טלייטעגפא םיטילפ עגנוי 70 ןופ עפורג א ןעמ טאה

 רעד ייב — אעיעווסא — קצאלאפ ךאנ לטעטש א ןיא טקיש

 .ץענערג רעשיווטאל

 עטנעאנ ערעדנא ןוא רעדתב יירד טימ ןרעטלע עניימ

 ןייז טימ לדוי רעדורב םרעטאפ ןיימ רעטנורעד ,םיבורק

 ןענעז ,תוחפשמ רעקטוטלופ עכעלטע דאנ ןוא עילימאפ

 ,טנגעג רעקסנימ ,ליפאק לטעטש םעניא ןראוועג טצעזאב

 טשרע ןכוזאב וצ טייקכעלגעמ א ןעמוקאב באה דיא עכלעוו

 .1941 ץרעמ ןיא

 ,שינעגעגאב עטצעל ןוא עטשרע רעזדנוא ןעוועג זיא םאד

 ,אעיעווסא לטעטש ןיא .טדיישעצ ךיז ןבאה רימ ןעוו ,1939 טייצ

 ,עשוהי ,רבח־טנגוי א רעניימ ןעמאזוצ ןעוועג רימ טימ זיא

 א טגדראעגנייא אד ןבאה רימ .ןוז א םעשטיוואדאראב החמש

 טעבראעג ןוא טנרעלעג רימ ןבאה ךאפ סאד .טלאטשנא־אטאפ

 .קסוטלופ ןיא ךאנ ,ןעמאזוצ

 ןטטיפארגאטאפ עקיצגייא ת ןוא עטשרע יד קידנעייז

 טוג דיז טייקכעלגעמ א טאהעג רימ ןבאה ,לטעטש ןיא ואד

 .ןטפאשטנאקאב ךס א ןטילש וצ ןוא ןענעדראוצנייא

 תאפ זייווכעלטיב ןענעז עבלעוו ,ןדיי עשיליופ 70 יד ןופ

 ,ןטנעמעלע ערעכיז טשינ םלא לטעטש םענופ ןראוועג טקיש

 .עטלייצעג טימ זיולב ןבילבעג רימ ןענעז

 ןעוועג זיא הנאלמת רעביא לאפרעביא רעשישטייד רעד

 טשינ טאה ןדיי יד ןופ רענייק זא ,טכירעגמוא יוזא זדנוא ראפ

 .ןפיולטנא וצ ןזיוואב

 ־ברוד רעטטלענש רעד .טייוו ןעוועג זיא עיניל־ןאב יד

 ןיב ,עילאטיא ןיא ,טראד .עילאטיא ןוא ךיירטסע ,ןראגנוא

 ןיא טעבראעג באה דיא .ךרעב ,טייצ ראי א ןבילבעג דיא

 רוזיא םיטילפה ןוגריא" ןופ (רערירטנעצנאק) זכרמ םלא םיור

 ."אמור

 לארשי ןייק ןעמוקעגנא ךיא ןיב ,1946 לירפא ןטש־1 םעד

 רעבמעוואנ ןיא לארשי ןיא ןעמוקעגנא דאנ זיא יורפ ןיימ)

 ןייז ךישממ לאז ךיא זא ,גנידאב א טימ ןוא לאגעל — 1945

 .("םיטילפה ןוגריא" ןיא ןטעברא וצ םיור ןיא

 ¬סהה לש לעופה דעו ןופ דסומ א ןיא דיא טעברא טנייה

 .1947 ראי ןופ ,עונלוקה תקלחמ ןיא ,רעטלאהכוב טלא ,תורדת

* 

 שינעגעגאב עטצעל ןוא עטשרע רעזדנוא /

 יימראתעלטיה יד דצמ זיא ,טנארפ ןצנאג םעד ןופ םייר

 .רעדנעל עשיטלאב יד ךרוד ןעמוקעג

 יד ןיא ןראוועג טריפוקא לטעטש רעזדנוא ריוא זיא

 טימ ןעמאחצ .לאפרעביא ןשיצאנ םענופ געט עטשרע עמאט

 תעד דיילג רימ ןבאה גנורעקלעפאב רעשידיי רעקיטרא רעד

 ןעמ טאה ךיילג .םישזערתעלטיה ןשירעדרעמ םעד טליפ

 ןוא תופידר .עטאל רעלעג רעד טימ ךעקנאשאב" זדנוא

 ־געט־גאט ערעזדנוא ןעוועג ןענעז ןטעברא־עגראטאק ערעווש

 .סעיצראפ עכעל

 תאפ ןדיי עלא ןעמ טאה רעטניוו תפ ןעמוקנא ןטימ

 ־געצ .טארד לכעטש טימ טמיוצעגמורא ,אטעג א ןיא טראפש

 יד ןיא ןוא ןקאראב ןיא טניווועג ןבאה סעילימאפ רעקילד

 ןביוהעגנא ךיז ןבאה תורורצ־תורצ .ןעגנוגנידאב עטסגרע

 .פעק ערעזדנוא ףיוא ןטיש

 רעזדנוא זיא ,טקראטשראפ ךיז ןבאה טסערפ יד ןעוו

 עקירעגנוה ,עטעווראב .ךעלגערטרעדמוא ראג ןראוועג עגאל

 וצ ןביירט זדנוא ןעמ טגעלפ עטלקיווראפ םעטאמש ןיא ןוא

 זיא ,ןענאטשעגפא זיא טאוו ,רעד .ןטעברא עטטרעווש יד

 .ןראוועג ןטאשרעד דיילג

 — ןבעל טשינ ןפראד ןטעברא טשינ ןענאק טאוו יד —

 ןא םענייא .טרעלקרעד רענלעז־ךאוו עשישטייד יד ןבאה

 עטלייצעג ראנ טאהעג רימ ןבאה רענלעז־ךאוו יד ןופ םאנטיוא

 א .ערעדנא יוו טעברא רעד ייב ןגאי טשינ טגעלפ רע .געט

 טריפעג טאה טאוו ,רעפאש םעד ןטעבעג רע טאה גאט ןטיוועג

 טשינ ץכעביילברעביא סאד לאז רע ,ןשטייד יד ראפ ןטע םאד

 ענייז" ראפ פוז עמיראוו לטיב א ןעגנערב תא ןפראווטיורא
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 רעדנאוו ןקיטולב ץא

 ־קירוצ םייב ,טאה רעפאש רעד .טוג ןטעברא עכלעוו ,"ןעדוי

 ־גאק רעסיורג א ןיא ©רז עמיראוו ןסאגעגנא זדנוא ,ןעמוק

 ־ראפ ןאד ןבאה רימ טאוו ,ילכ עקיצנייא יד ;עקשופ־ןוורעס

 ,טאהעג טשינ םילכ ערעדגא ןייק ןבאה רימ יוו וזא .טגאמ

 רעד טיול ,עקשופ רעד ןופ ןפוזפא טפראדעג רעדעי טאה

 טאה אד .דיי רערעטלע ןא ןעמוקאב טאה פוז ןטשרע םעד .ייר

 ־אב םאד עפורג רעטייווצ א ןופ רענלעז־ךאוו רעשישטייד א

 :ןעיירש וצ ןביוהעגנא רע טאה ןאד ,טקרעמ

 וטסעוו ןטעברא טאטשנא !עדוי רעטכולפראפ ,וד —

 ?ןטע

 ןכאטשעגכרוד םיא טענגאב ןטימ ןוא ןפאלעגוצ זיא רע

 ־םרא ןטונימ עטלייצעג ןופ ךשמ ןיא טאה דיי רעד .ךיוב םעד

 ־קעווא םופ ןטימ טאה רעדרעמ רעד •המשנ יד טכיוהעג

 :טנראוועג זדנוא ןוא ןסע םעד טימ עקשופ יד טעפאקעג

 !ןסע טשינ !ןעמ ףראד ןטעברא —

 טשיוטראפ רענלעז־ךאוו רעטוג רעזדנוא זיא ןגראמ ףיוא

 "טלאצאב" ןיוש זדנוא טאה רעכלעוו ,ןטייווצ א ףיוא ןראוועג

 םעד ייב טאהעג ןבאה דימ טאוו ,געט "עטוג" ענעי ראפ

 .ןקידרעירפ

 ־רעדמוא ןוא רעגרע לאמא טאוו ןראוועג זיא עגאל יד

 יד ןוא 1942—1941 ןופ רעטניוו רערעווש רעד .רעכעלגערט

 זדנוא ןבאה ןטאדלאט־ךאוו יד ןופ גנולדנאהאב עמאזיורג

 .רעבירא זיא ראורבעפ שדוח רעד .טפעשעגסיוא ןיטולחל

 א זדנוא טעוו רעכלעוו ,גנילירפ ןפיוא טפאהעג ןבאה רימ

 .ןרעטכיילראפ לטיב

 ־ביירא רימ וצ זיא ץרעמ שדוח ןופ גאט ןטייווצ ןפיוא

 ךימ טאה רעכלעוו ,טנאיצילאפ רעשיסורטייוו א ןעמוקעג

 ןוא (טריפארגאטאפ החפשמ ןייז טימ םיא באה ךיא) טנעקעג

 ר עד ןיא טעברא עכלעוו ,רעטומ ןייז זא ,ןבעגעגרעביא

 ,ןייז עידומ רימ ןסייהעג םיא טאה ,רוטנאדנעמאק רעשישטייד

 ןגראמ ןלעוו עכלעוו ,םעצוואפאטטעג ןעמוקעגנא ןענעז םע זא

 •אטעג יד ןרידיווקיל ירפ

 (ןירימט קחצי) רוחב רעשידיי א דאנ ןוא שטיוואראב ׳ךיא

 טגראזאב טאהעג ךיז רעירפ ןופ ךאנ ןבאה ,לטעטש םענופ

 .לאפ־טיונ א ףיוא ןליוק לטיב א ןוא ןרעוולאווער יירד טימ

 ףיוא סנאש רעטצעל רעד זיא טציא זא ,ןטאלשאב ןבאה רימ

 .ןעוועטאר וצ ךיז ןווורפ

 רימ ןבאה ,טניווועג ןבאה רימ ווו ,קאראב םעד ןיא

 רימ זא — טכאנ ייב טעפש ןיוש ןעוועג זיא׳ט — ןדלאמעג

 ־טימ זדנוא טימ ליוו םע ר־עוו ןוא ןפיולטנא וצ ךיז ןטיירג

 .ןאט ויוש סאד לאז ,ןטלאה

 רעדניק טימ ןשטנעמ־עילימאפ ןעוועג ןענעז עלא טעמכ

 טלאוועג טשינ ייז ןופ רענייק טאה — טייל עטלא ךיוא ץא

 *פא ןופרעד זדנוא טווורפעג ןבאה ייז :ךפיהל .ןלעטשנייא

 רעמ ךאנ רימ ןלעוו ןפיולטנא רעזדנוא טימ רשאב ;ןדער

 :ןשטייד יד ןציירפיוא

 אד ןלעוו רימ ןעוו ,ןאט זדנוא טימ ייז ןלעוו טאוו —

 ? ןביילב

 — ןדראמטיוא ןגראמ זדנוא ייז ןלעוו ,טנייה טשינ ןעוו —

 עלא ןופ םאנטיוא ןא .ןייששראפ וצ ןבעגעג ייז רימ ןבאה

 .רבח ןטירד רעזדנוא ןופ ןרעטלע עטלא יד ןעוועג ןענעז

 ןלאז רימ זא ,זדנוא ךיוא ןוא ןוז רעייז טרעטנומרעד ןבאה ייז

 .ןייז חילצמ ןוא ןפיולטנא

 ערעייא טעוועטאר ןוא ,רעדניק עביל עניימ ,טייג —

 !זדנוא ראפ ריוא המקנ טמענ !סנבעל עגנוי

 א טימ רעטרעוו יד טכארבעגסיורא םיוק ןבאה ייז

 ןבאה קאראב ןיא עלא זא ,יוזא ,לוק ןקידנענייוו ןכארבעצ

 .טנייוועגטימ

 ןיא ןכארקעג רימ ןענעז ןכיצ עטייוו ןיא עטלקיוועגנייא

 רעזדנוא טריקטאמראפ טאה יינש םעד ןופ טייקטייוו יד .יינש

 ךיז םענייק ןופ טקרעמאבמוא ןבאה רימ ןוא ץכעוטנא עטייוו

 .רעיוט־גנאגטיורא םוצ טרעטנענרעד

 רעד ץפ ןמיש םאד טרעהעג רדסכ ךיז טאה ןטיורד ןיא

 ־עראוו וצ ידכ ,ןטאשעג סייררעביא ןא טאה עכלעוו ,ךאוו־.ם.ם

 .אטעג ןיא גנורעקלעפאב יד ןענ

 .טיירג ןטלאהעג ןרעוולאווער ענעדאלעגנא יד ןבאה רימ

 יד — זדנוא ץפ רעטעמ עכעלטע — ןעזרעד רימ ןבאה אד

 *ימוא קידנעייז .רעדט ןופ קידנקוקטיורא ,רענלעז־ךאוו ייווצ

 א טאהעג רימ ןבאה ,ייז ןופ ריוא ןוא םענייה ןופ טקיעמאב

 טשימעגטץא ךיז טאה טאוו ,ןטישוצטיוא ייז ןיא טייקכעלגעמ

 ןענעז ייז .יירעטיש רעקידנטיורד רעניימעגלא רעד טימ

 ןעמונעגוצ לענש ןבאה רימ ןוא טרא ןפיוא טיוט ןבילבעג

 .טאהעג ןבאה ייז טאוו ,עיצינומא לטיב םאד ץא ןסקיב ערעייז

 טראשעג ךיז ךדב ןפיוא רעטייוו ,רעיוט םעד טכאמעגפיוא

 ךיז טכאנ רערעטצניפ רעד ןופ גנוצישאב רעד רעטנוא ןוא

 .לטעטש ןופ טראשעגטיורא יוזא

 ןכיצ עסייוו יד .רעטכייל ןעמוקעגנא ויוש םע זיא רעטייוו

 רעד ןיא ןפיול ןעמונעג ץא ןעמונעגפארא ךיז ןופ רימ ןבאה

 .דלאוו םענופ גנוטכיר

 ןענופעג ךיז ןבאה רימ .קיטכיל טוג ןיוש ןעוועג זיא׳ט

 טנאקעג ךאנ טאה דלאוו םוצ .לטעטש םענופ מ״ק 10 א ייב

 ץפ טייקיטכיל רעד בילוצ .ךרעב רעטעמאליק ףניפ א וייז

 ןבאה רימ .ןכיירגרעד טנאקעג טשינ ןיוש ןיהא רימ ןבאה גאט
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 ייודצ יד ןטייוו רעד ןופ טשראפעג ןוא טריקסאמראפ טוג ךיז

 ־ראפ רעד .ןעז טנאקעג טוג טאהמ עכלעוו ,רעפרעד עטנעאנ

 .טנגעג ןקימורא םעד טכאמעג רעראלק טאה חטש רעטיינש

 טאהעג ןיוש טאה ,ירפ רעד ןופ יינש רענעלאפעגנא שירפ דער

 .טירטסיפ ערעזדנוא ןופ םנכייצ יד טשיווראפ

 ןוא סעצוואפאטסעג יוו ,ןעזרעד רימ ןבאה טייצגאטימ

 רעפרעד ייווצ יד רעביא סורא ןפיול ןטנאיצילאפ עשיסורסייוו

 ןקרעמאב טא ןוא .ןרעטשינ ,ןכוז ןוא "ילאקאס" ץא וואדטסא"

 טימ ייז ןגאלש ,ןשינעטלעהאב ןופ ןדיי ןפעלש ייז יוו ,רימ

 ןופ דליב םאד .ןטענגאב יד טימ ייז ןכעטש ןוא סעבלאק יד

 .קורדנייא ןקידגרעטישרעד א זדנוא ףיוא טכאמ ןטייוו רעד

 םעד ייב ךאוו יד ןרידיווקיל רעזדנוא דאנ זא ,קיטנעק

 .ןפאלטנא אטעג ןופ ןדיי ערעדנא דאנ ןענעז ,רעיוט

 טקוקעגוצ ןוא טלעק ןופ עקידנרעטיצ ןגעלעג ןענעז רימ

 ןופ ןסירעג זדנוא טאה םע .רעדליב עכעלקערש יד וצ ךיז

 דפוא רעבא .רעוועג םייב טפאכעג דיז וויטקניטסניא ׳טרא

 םעפע טנעמאמ ןקיזאד םעד ןיא ןעוועג רימ ןענעז קיטכעמ

 .ןאט וצ

 סיר א םעצולפ ךיז רעטירד רעד רבח רעזדנוא טאה אד

 טעז טא .םקיב יד רימ ןופ טפאכעגסיורא ןוא טרא ןופ ןאטעג

 .יז ןגאלש ץא ןפעלש ןשטייד יד יוו ןעמאמ ןייז טראד רע

 !יז ןעקרעד דיא ׳א .ןגירשעג רע טאה !עמאמ ןיימ —

 !עליישטאפ ריא

 זא ,ןייטשראפ וצ ןבעגעג ןוא ןטלאהעגפא טיא ןבאה רימ

 עקאט זיא םע יצ ׳סידו רעוו .ןאק ןיא עלא זדנוא טלעטש רע

 המקנ רעזדנוא ףראד ,אי ןעוו .עמאמ רעדנא ןא יצ עמאמ ןייד

 םעמאמ עשידיי עלא ראפ ,םעמאמ ערעזדנוא ראפ ךיוא ןעמוק

 יד ןעמוק טעוו יז .טעדראמרעד ןוא טקינייפעג ןרעוו םאוו

 .הנכס ןיא רימ ןענעז טציא .עגר רעד ןיא טשינ רעבא ,המקנ

 .טקיוראב ךעלסיבוצ םיא רימ ןבאה יוזא

 ־יילק עטכייפ ערעזדנוא ןבאה טכאנ רעד ןופ ןלאפוצ ןטימ

 טלדנאווראפ דיז ןבאה ייז .בייל םוצ ןרירפוצ ןביוהעגנא רעד

 רעזדנוא ןביוהעגנא רימ ןבאה יוזא ןוא .ןכעלב עטראה ןיא

 ןפאלק ,ילעקאס ףראד םוצ קידנעמוקוצ .שראמ ןקידרעטייוו

 ןעיורפ א ךיז טרעה קינייוועניא ןופ .גנוניווו א ןיא ןא רימ

 ,ןעזרעד זדנוא טאה יורפ יד ראנ יוו "ז זיא דעוו״ :עמיטש

 ,אה" :ןעיירש ןעמונעג יז טאה ,ריט יד לסיב א קידנראפשפא

 ץא טסיש׳מ לפיוו !ןענאד ןופ פא ךיז טגארט זסעדישז

 "!ןדיי עקידעבעל ץלא דאנ ןביילב םדא ייז טעגרה׳מ

 רעוועג םאד טקרעמאב טשינ יז טאה רעטצניפ רעד ןיא

 ךיוא .ענוראפש רעלאמש א ךרוד קידנקוקסיודא ,זדנוא ייב

 ןוא ,ןצונאב וצ טשינ טציא טימרעד דיז ןסאלשאב ןבאה רימ

 ןענעז ,רעטעמאלעק ןביז א קידנעייגפא .ןיירא דלאוו ןיא קעווא

 .יקשארפ ףראד םוצ ןעמוקעגנא רימ

 ,ןיטנעדוטס רעטגאקאב א ןיא טנאמרעד דיז באה דיא

 ןעמאזוצ טריפארגאטאפ לאמא יז באה ךיא .אד טניווו סאוו

 .החפשמ ריא טימ

 טימ ןוא דלאוו ןיא ןזאלעגרעביא דיא באה םירבח ייווצ יד

 ןיא ץירא ׳לאפ ןדעי ףיוא ,רעוולאווער םענעדאלעגנא ןא

 .ףראד

 םיטש רענעמ א .גנוניווו רעטשרע רעד ץא ןא פאלק׳כ

 .ןיב דיא דעוו ךימ טגערפ

 .ךיא גערפ — זוואלוואפ החפשמ יד אד טניווו ווו —

 .םיטש יד רימ טרעפטנע — !םע ןיב דיא —

 .םיטש יד קירוצ ךימ טגערפ — ?וטסיב רעבא רעוו —

 ןעזרעד דימ ,ריט רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא יורפ עגנוי א

 :ןגירשעגסיוא ןוא

 !יוטסיב םאד !ףסוי —

 ןטישאב ייז .בוטש ןיא ןעמונעגניירא דימ ןעמ טאה לענש

 ןוא ז רעקידעבעל א םיורא וטסיב דזא יוו" :ןגארפ טימ דימ

 "ך ןיילא וטסיב יצ"

 .ךיא רעפטנע — םירבח ייווצ דאנ טימ אד ןיב דיא —

 דלאוו םוצ קעווא דיילג זיא ,ןיטנעדוטס יד ,רעטכאט יד

 ךיילג ייז ןבעגעגרעביא באה דיא םאוו ,םינמיס יד טדל ןוא

 .טכארבעג

 םורא ןעראפ ןעמונעג ךיילג ךיז טאה רעטומ ריא דיוא

 ־יילק "ענעכעלב" יד דיז ןופ ןפראוועגפארא ןבאה רימ .זדנוא

 .ןבעגעג זדנוא ןבאה ייז םאוו ,ערעדנא ןאטעגנא ,רעד

 טאה ,טגנאלרעד זדנוא ןבאה ייז םאוו ,ןסע עמעראוו סאד

 יד טימ ןעמאזוצ טקיטומרעד ןוא טרעטנומעגפיוא זדנוא

 .עילימאפ רעטוג רעד ןופ דייר עמעראוו

 ־םיוא .טקעוועגפיוא רעטאפ רעד זדנוא טאה גאטראפ ריפ

 קידנבעגטימ .רעדיילק ערעזדנוא ןעוועג ןיוש ןענעז טנקורטעג

 ראפ טאהעג ןיוש ןבאה ייז םאוו ,גראוונסע טימ לקעז א זדנוא

 :רעטאפ רעד זדנוא וצ ךיז טעדנעוו ,טיירגעגוצ זדנוא

 ףיט טריפעגקעווא זדנוא טאה רע ןוא !םירבח ,טמוק —

 .ץירא דלאוו ןיא

 ןעמונעגכרודא רעדיוו זדנוא טאה טלעק עקיגאטראפ יד

 טייקכעלדניירפ יד רעבא .טרעטיצעג ןצנאגניא ןבאה רימ ןוא

 ־עג ןוא טרעטנומעג זדנוא טאה ,וואלוואפ רבח םעד ןופ

 .טמעראוו

 ןטלאהראפ ךיז רע טאה ,ךרעב מ״ק 7—6 א קידנעייגפא

 ןוא רעטכעוודלאוו א ץפ לזייה ןזאלראפ א ףיוא ןזיוועגנא ןוא

 .טנגעזעג זדנוא טימ ךיז
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 ףיוא ןפראוועגנא טאה ,רעטצנעפ ןא ,ןריט ןא ׳לזייה םאד

 א טרעהרעד רימ ןבאה ,ךיז קידנרעטנענרעד .דחפ א זדנוא

 ,ףלעוו ןופ זיא םאד יצ ןדיישרעטנוא קידנענעק טשינ ,ןעפארכ

 ןסיש וצ טיירג רעוועג ןטימ ,קיטביזראפ .ןשטנעמ ןופ רעדא

 .קינייוועניא ןייגוצניירא ןביוהעגנא רימ ןבאה

 .רעטרע יד וצ טדימשעגוצ זדנוא טאה דליב סאד

 ןיא ןעקנוזראפ ןעוועג ןענעז לטעטש םענופ ןדיי יירד

 ןבאה ייז .טקעוועגפיוא קיטכיחאפ ייז ןבאה רימ .ףאלש ןפיט

 •רעוועג רעזדנוא טימ ןוא טיירפרעד זדנוא טימ ךיז

 עדעי .לזייה םעד ןיא ןבילבראפ רימ ןענעז טייצ ךאוו א

 .ןסע ןעגנערב וואלוואפ עילימאפ רעד תפ ןעמ טגעלפ טכאנ

 :זדגוא יז טגאז לאמ עטצעל סאד קידנעמוק

 ׳ףראד ןופ רעיופ א .ןענאד ןופ קעווא ךיילג טזומ ריא —

 ־רעביא סע ןוא טקרעמאב ךייא טאה ,ץלאה אד קידנביילק

 ןדל!מ וצ ןסאלשאב ןבאה ףראד ןיא עלא .ףראד ןיא ןבעגעג

 .באטש ןשישטייד ןיא ךייא ןגעוו

 ־עגפא םיוק .לזייה סאד טזאלראפ רימ ןבאה גאטראפ

 עקראטש א טרעהרעד רימ ןבאה ,רעטעמאליק ייווצ א ןעגנאג

 םעד ןיא ןענעז עכלעוו ,רעמייב יד ךרוד ןבאה רימ .יירעסיש

 "לזייה רעזדנוא" יוו טקרעמאב ,ךעלרעטיש ןזעוועג ץאלפ

 ,ןדגוצעגרעטנוא ןוא ןסאשאב םע ןבאה ןשטייד יד .טנערב

 .טראד דאנ ךיז ןעניפעג רימ זא ,קידנביולג

 .דלאוו ןיא רעפיט קעווא רימ ןענעז טירט עלענש טימ

 ןשיסור ןברוד זיא רעכלעוו ,רעקנוב א ןעגופעג רימ ןבאה אד

 ,ןעוועג זיא םאד .זדנוא ראפ ןעוועג טיירגעגוצ יוו רעטילימ

 ןבאה רימ .םעפאקא עטצונעגסיוא טשינ יד ןופ ,ךעלניישראוו

 טנדראעגנייא ןוא ןגייווצ טימ טריקסאמראפ רעמ ךאנ םיא

 ,לפאטראק טימ דיז רימ ןבאה טרענרעד ."גנוניווו רעזדנוא"

 ןסאפאז יד ןופ ןעמענסיורא טכאנ רעד ייב ןגעלפ רימ טאוו

 .ןבארגאב טאהעג ןבאה ףראד ןופ םירעיופ יד םאוו ,רעבירג

 ןופ רענייק ןוא רעבירא ןעוועג ןיוש ןענעז ןבאוו ייווצ

 ןופ .טכוזאב טשינ רעמ זדנוא טאה וואלוואפ עילימאפ רעד

 ןעניפעג רימ ווו ןסיוו טנאקעג ךעלטנגייא ייז ןבאה ןענאוו

 ןעוו ,ןראוועג רימ ןענעז טשארעביא םענעגנא יוו רעבא ? ךיז

 סוואלוואפ ןופ טלאטשעג םאד ןזיוואב ךיז טאה גאטראפ א ןיא

 זדנוא טאה יז .טנייוועג שזא יז טאה דיירפ ןופ .רעטכאט

 ריא זא ,רעכיז ןעוועג ןענעז ןשטייד יד זא ,ןבעגעגרעביא

 ןטימ ןעמאזוצ ןראוועג טנערבראפ ןוא ןעמוקעגמוא טנעז

 .לזייה

 זא ,רעכיז קידנעייז ,ןכאוו ייווצ טכוזעג זדנוא טאה יז

 ־נייא דיז ווו ץעגרע ווא ןעוועטאר וצ ךיז ןזיוואב ןבאה רימ

 .טנדראעג

 .רעטניוו ןצנאג םעד דלאוו ןיא טבעלעג רימ ןבאה יוזא

 ןוא ודיי ירוצ ךאנ ןעמוקעגוצ זדנוא וצ ןענעז לייוורעד

 ־באפעג ןופ ןפיולטנא וצ ןזיוואב ןבאה עכלעוו ,ןסור עכעלטע

 .ןאמ 15 ןופ עפורג א ןעוועג ןיוש ןענעז רימ .טפאשנעג

 ךיז ןבאה רימ ןוא טרעטנענרעד ךיז טאה גנילירפ רעד

 קידנביילקנא ,טייקיטעט רעשינאזיטראפ א וצ ןטיירג ןעמונעג

 עכלעוו ,תוליח עשיסור יד ןופ סענימ ןוא רעוועג דלאוו ןיא

 טזאלעג ןוא ןטארטעגפא שינעלייא ןיא רעמוז ןקיראפ ןבאה

 .סעפאקא יד ןיא םע

 (טיט רעד ןיא) ןאזיטראפ סלא רעוואפמעטסעינ ףסוי

 םלא ,יאמ ןט־15 ןופ גאט םעד טמיטשאב ןבאה רימ

 ןבאה גאטראפ .טייקיטעט רעשינאזיטראפ רעזדנוא ןופ בייהנא

 ־אב ןגעלפ רימ ווו ׳געוו םעד ףיוא םענימ ןבארגעגנייא רימ

 עשישטייד ןראפ — ןעגנוריפשסיוא ערעזדנוא תעב — ןקרעמ

 רענעגעוו עשירעיופ עלא .טנאיווארפ ןוא רעוועג טימ ןענישאמ

 ןטלאהראפ רימ ןבאה געוו ןפיוא ןעמוקעגנא ןענעז עכלעוו

 סיעכהל וצ ףיוא יוו .ןיירא דלאוו ןיא ףיט טריפעגפא ןוא

 טשינ ןענישאמאטיוא עשישטייד ןייק ןגראמירפ םעד ןענעז

 ־עגנא ןיוש ךיז ןבאה זדנוא ןופ לייט א זא ,יוזא ,ןעמוקעגנא

 .ןייז וצ שאימ ןביוה

 ־סיוא ערעזדנוא ןבאה ,גאטימ ראפ רעגייז א 11 דעלדנע

 .ןשטייד טימ אטיוא ןא טקרעמאב םיוב ןכיוה א ןופ רעריפש

465 



 רעדנאוו ןקיטולב ןיא

 טשינ וליפא ייז טאהמ זא ,טציירעג יוזא ןעוועג ןענעז רימ

 ףיוא טנפעעג ןוא ,סענימ ענעבארגעגנייא יד זיב טזאלעגוצ

 ךיז טאה קנאט־ץזנעב רעד .ןטייז עלא ןופ רעייפ־ץיירק א ייז

 םעד ןלעטש וצ ןזיוואב טשינ ןבאה ייז .ןדנוצעגנא ךיילג

 עניבאק רעד ןופ טאה ייז ןופ רענייא .דנאטשרעדיוו ןטסדנימ

 םירבח עקידנרעטנענרעד יד ףיוא טאנארג א ןפראוו טלאוועג

 רעטרעכעלעצ א ןלאפעג ךיילג זיא רע רעבא ,רענאזיטראפ

 ייז ןענעז ןשטייד קיצנאווצ ןוא ריפ .ןליוק ערעזדנוא ןופ

 ־אב ןוא סעבלאק יד טימ טקידנעראפ ייז ןבאה רימ .ןעוועג

 ןוא םעמאמ ערעזדנוא ראפ" :ןעיירשעגסיוא טימ ,ןטענג

 עלא ראפ !רעדירב ןוא רעטסעווש ערעזדנוא ראפ !סעטאט

 ־המקנ יד "!ןטידנאב ,ךייא ךרוד עטעדראמעגסיוא ,ןדיי

 ןבאה דימ זא ,טרעקאלפעצ יוזא זדנוא ייב דיז ןבאה ןליפעג

 ייז ןופ ןגיוצעגפארא :ןאד ןוא .דארעקסאמ א ייז ןופ טכאמעג

 סעטאמש עקיטציא זיב יד טאטשנא ןאטעגנא ייז ,לוויטש יד

 רעוועג רעייז ןעמונראפ .סיפ ערעזדנוא טלקיווראפ ןבאה טאוו

 ןטימ זא ,קידנסיוו ,ןיידא דלאוו ןיא ףיט ןגיוצעגקעווא ןוא

 ןלעוו ןוא ןקעדטנא זדנוא ןלעוו ןשטייד יד ןעוו ,טנעמאמ

 טשינ עפורג עניילק רעזדנוא טעוו ,חוכ ןרעסערג א ןעגנערב

 .ןפמעק וצ ייז טימ תלוכיב ןייז

 ־ישטייד רעטייווצ א זא ,טסווורעד דיז רימ ןבאה רעטעפש

 עטגיילראפ ערעזדנוא ףיוא זיא ןטסירעלטיה טימ אטיוא רעש

 .ןראוועג ןסירעגפיוא סענימ

 ־תליחת ןיא בייהנא ןשינאזיטראפ םענעגנולעג םעד טייצ

 טייצ רעצרוק א ןופ ךשמ ץא עפורג רעזדנוא דיז טאה ,רעמוז

 ־סיוא ץא ענעגנאפעג ענעפאלטנא .טרעסערגראפ קיכאפליפ

 ןעמארטש ןייא ןיא ןטלאהעג ןבאה רעיימראטיור ענעטלאהאב

 רעניילק רעזדנוא ןופ זיא ,טייצ םישדח יירד דאנ .זדנוא וצ

 עבלעוו ,יימרא רענאזיטראפ עסיורג א ןסקאוועגסיוא עפורג

 קידנלייצ ,ץענערג רעשיווטאל־שיסור רעד ףיוא טריסארג טאה

 :ןדאירטא 4 ןיא ןראוועג טלייטעגנייא רעטעפש .ןאמ טנזיוט 4

 ,ןדיי טכא רימ .ןילאטס ןוא וואנאדשז ,וועייפאשט ,ענזורפ

 ןדיי ץיק רעמ •דאירטא־ענזורפ ןטשרע ןיא ןעוועג ןענעז

 ןטלאהעג רדסכ דיז ןבאה רימ .ןעוועג טשינ רעדייל אד ןענעז

 א ןעניפעג ךיז ןבאה רענאזיטראפ יד ןשיווצ לייוו ,ןעמאחצ

 ־אב דיז רימ ןבאה לאמנייא טשינ .ןטימעסיטנא לאצ עסיורג

 רעדעי ייב ...ליומ ןטימ זיולב ראנ טשינ ,ןקידייטראפ טפראד

 יד — זדנוא ידכ .ןזיוועגסיורא סאד ייז ןבאה טייהנגעלעג

 *-ייז ןגעלפ ,ןאט וצ ייוו — ןדיי עטעוועטארעג לאצ עניילק

 עשידיי ףיוא סעידאראפ ןכאמ ,ךעלדיל עשיטימעסיטנא ןעגניז

 יד ןופ ןענעז רימ זא ,טסווועג טוג ןבאה ייז שטאכ ,רעפמעק

 'עטסכעלרעפעג יד ףיוא טקישעג ןרעוו ןוא רעפמעק עטסעב

 .םיוא ןטסשידלעהמא רימ חיפ "סעיצקא" יד ןוא רעטרע

 עכלעוו ,רענאזיטראפ עשידיי ערעזדנוא ןופ עקאט ןענעז

 ראג א ןיא סאד ןוא ,6 ןלאפעג — ןאמ 8 ןופ ןענאטשאב ןענעז

 .שטיוואדראב רבח ןיימ ץא ךיא ןיב ןבילבעג .טייצ רעצרוק

 ,םירבח עשידיי 6 יד ןענעז ןלאפעג זא ׳ןקיעמאב וצ יאדכ

 ךיוא ראנ ,ןשטייד יד טימ טכאלש א ןופ זיולב ראנ טשינ

 ןענעז ,ןדיי ,זדבוא ייב .םירבח־רענאזיטראפ ענעגייא יד ןיפ

 טימ — רקיעב — ןדנובראפ ןעוועג םעיצקא־רענאזיטראפ יד

 עשיסור יד ייב ןעוו ,רעדרעמ עשישטייד יד ןגעק ןליפעג־המקנ

 ,זדנוא ןגעק .ליפשדזמחלמ א ןעוועג םאד זיא רענאזיטראפ

 .ןקירעדינרעד וצ זדנוא ידכ ,ךעלציפש עלא ןכוז ייז ןגעלפ ,ןדיי

 ,עיצקא רערעווש א ךאנ יוו לאפ א טריסאפ טאה לאמנייא

 דיז ,טפאשרעריפנא יד טאה ,טכענ עכעלטע קידנפאלש טשינ

 שטיוואדראב רבח ןיימ טמיטשאב ,טימרעד קידנענעכער טשינ

 ־רעד טשינ יד ןופ דימ־טיוט קידנעייז .ןטסאפ ךאוו א ףיוא

 רע זיא ,טכאוועג רדסכ טאה רע עכלעוו ןיא ,טכענ ענעפאלש

 טלעטשעג זיא רע .ןפאלשעגנייא ןטסאפ־ךאוו םעד ףיוא

 ,רעטכיר רענעבילקעגסיוא ץיק טשינ ווו ,טפשמ א ראפ ןראוועג

 .חידיצעד טפראדעג ןבאה דאירטא ץפ רענאזיטראפ עלא ראנ

 ־יפנא רעשיטילאפ) קורטילאפ־טפיוה םענופ עדער רעד דאנ

 :ןגירשעג לוק ןייא טימ רענאזיטראפ עלא ןבאה ,(רער

 !ןסישרעד

 טלאוו רעסעב :טכארטעג ,רעסאלב א ןסעזעג זיא עשוהי

 .ןשטייד יד טימ טכאלש א ןיא טלאפ רע ןעוו ,ןעוועג םיא ראפ

 ארומ טשינ ןאזיטראפ רעשידיי םוש ןייק טאה טיוט ןראפ

 ־יטראפ םירבח ענעגייא ןופ ןסאשרעד העוו רעבא .טאהעג

 ,ןעשעג זיא םנ א .ליפוצ ןעוועג ןיוש טלאוו םאד — רענאז

 זיא לאפ אזא זא ,טנעקרענא טאה טפאשרעריפנא יד סאוו

 רענאזיטראפ רעטוג םלא ןוא ,רעטשרע רעד ןשטיוואראב ייב

 ביוא .ה .ד ,יאנת א ףיוא ןבעגעגסיורא לייטרוא ןייז טרעוו

 דיילג רע טעוו — חזחרעביא לאפ אזא םיא ייב דיז טעוו םע

 .ןרעוו ןסאשרעד

 ־ראפ א ןבעגעגסיורא טפאשרעריפנא יד טאה רעטעפש

 :םנטסאפ ךאוו ערעייז ףיוא רענאזיטראפ עלא יד וצ גנונעדרא

 ןפיוא דיילג טעוו ,ךאוו ןייז ףדא ןפאלשנייא טעוו םע רעוו

 .טפשמ םוש ןא ,ןרעוו ןסאשרעד ץאלפ

 ןגעלפ רענאזיטראפ עשיטימעסיטנא םאוו ,ןלאפ ןעוועג

 ,הנעט רעד טימ סנטסאפ ךאוו ערעייז ףיוא ןדיי ןסישרעד

 לאמ ליפ ןאטעג םע ןבאה ייז .ןפאלשעג טלאמעד ןענעז ייז זא

 ...טפאשרעריפנא "עלעיציפא" יד ןדלעמ וצ ןא ןוא דיסב

 ןיא דיז ןבאה ,םירבח ענעבילבעג ןבעל ייווצ ,רימ דיוא

 ,טדיישעצ ןצרוק
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 רעדנאוו ןקיטולב ןיא

 טעדנוווראפ ךיא ןיב ןשטייד יד טימ טכאלש א ןיא

 ץואוועג טריטראפטנארטעגפא ךיא ןיב ט ;ארפ ןרעביא .ןראוועג

 ןיא םישדח עכעלטע ןגעלעגפא טראד .דנאבראפ־ןטאר ןייק

 ־פא ךימ ןעמ טאה ןראוועג טנוזעג ןיב׳כ ןעוו .לאטיפש א

 ןטכאש־ןליוק יד ןיא קסריביסאוואנ ךאנ ריביס ...ןייק טקישעג

 ןופ ןטעברא טזומעג ךיא באה טראד .יקניסא לטעטש םייב

 ןעוועג ןענעז ןעגנוגנידאב יד .תעל־תעמ ןיא העש 15 זיב 12

 עטעיד־רעגנוה ץוחא .גנוקישראפ א ףיוא יוו רעטבייל טשינ

 ־אמש עטלא ןופ רעדיוו ןענאטשאב אד רעדיילק עניימ ןענעז

 .סיפ יד ףדא ךיש סלא טנידעג ךיוא ןבאה עכלעוו ,םעט

 ראפ ןעמוקאב באה ךיא םאוו ,ןיול רעד ןעוועג זיא סאד

 טשינ ,טקראטשעג ךיז באה׳כ .ןטסנידראפ עשינאזיטראפ עניימ

 לערו גירק ןבאנ זא ,גנונעפאה יד .שואי א ןיא ןלאפוצניירא

 .טקראטשעג ךימ טאה — החפשמ ןיימ ןבעל םייב ןפערט ךיא

 .ןעוועג טשינ יוזא סע זיא רעדייל

 עניימ יוו ,המלש רעטאפ ןיימ ןוא רתסא רעטומ ןיימ

 יד ןשיווצ ןענעז — לאקזחי ןוא קחצי ,ןרהא ,השמ :רעדירב

 הוח עמומ ,לדיי רעטעפ ןיימ .ןעוועג טשינ רעמ עקידעבעל

 זיא לוולעוו־ריאמ ןוז רעטסטלע רעד) ןיז יירד ערעייז ןוא

 ייר א דאנ תא (לשימעשפ ןיא בר ןעוועג גירק רעד ברע

 עלעטעטש םעניא ןעמוקעגמוא ןענעז םעילימאפ רעקסוטלופ

 טכוזאב ךיא באה עלעטעטש םאד .(דנאלסורסייוו) ליפאק

 זיא סע ווו ןייגרעד טנאקעג טשינ וליפא באה׳כ .גירק ןכאנ

 זא ,ןבעגרעביא טנאקעג ראנ רימ ןבאה םינכש יד .רבק רעייז

 ־סיורא לטעטש םענופ ןדיי עלא ןעמ טאה 1942 גנאפנא ןיא

 .טעדראמרעד ןוא ווו ץעגרע טריפעג

 טניווועג באה ךיא ןעמעוו טימ ,שטיוואדראב רבח ןיימ ןופ

 ,ווירב א ןעמוקאב ךיא באה ,איעווסא לטעטש םעגיא ןעמאזוצ

 טעדנוווראפ רעווש זיא רע ךיוא זא ,טביירש רע ןכלעוו ןיא

 .ןעגנונעכייצסיוא ...ךס א ןעמוקאב טאה ןוא סופ א ןיא ןראוועג

 .לארשי־ץרא ןיא ןפערט ןכיגניא ךיז ןלעוו דימ זא ,טביילג רע

 .טאהעג טשינ העידי םוש ןייק םיא ןופ רעמ ךיא באה ןאד ןופ

 .ןבירשעג לאמ ליפ םיא וצ באה ךיא םגה

 רפוא םעד ףיוא הבצמ א יוו ןייז תורוש עקיזאד יד ןלאז

 עטנעאנ ןוא ץועטלע ערעייט עניימ ןופ רבק ןטנאקאב

 יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ,רעדילגטימ־החפשמ

 .ש״מי ,רעדרעמ עשיצאנ
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 רעפמעק־אטעג ווא־רענאזיטראפ

 טשינ ראג זיא רענאזימראפ ןשידיי א 1ופ ןבעל סאד

 סאד טכארבעג טאה רע ןעוו וליפא ,רעטכייל ןייק ןעוועג

 ןעמ טאה לאמנייא טשינ .ןבעל ןייז :ןברק א ראפ עטסרעייט

 לאמנייא טשינ ןוא טייקשידיי ןייז ןיירא םינפ ןיא ןפראוועג

 אקוד טשינ ןוא ,פאק ןיא ליוק א טימ ןקידנע סע ךיז טגעלפ

 ...סקיב רעשישטייד ןייע ןופ

 ־עג רעטנזיוט רעטנוא — ןעגנולעג םיא זיא סע דאנ יוו

 ןופ קידנרעוולוצינ ,אטעג רעד ןופ ןראשוצסיורא ךיז — ןראפ

 ןראוועג חיובעג םיא ראפ ךיילג ןענעז ,ראפעג־סוקמוא ןייא

 ןייז .תונכס עשילרעטסיוא עיינ ,ןעמעלבארפ־םגנוטער עיינ

 זיב ןפמעק :רענייא ןבילבעג ןוא ןעוועג קידנעטש זיא ליצ

 ןוא עטשרע יד .אנוש ןשישטייד ןופ המקנ ןעמענ ןוא םוקמוא

 וצ ןראוועג ןבעגעג םיא זיא טאוו ,טייקכעלגעמ עקיצנייא

 ־אב וצ ךיז רעטעפש ןוא אטעג ןופ טנעוו יד רעסיוא ןפמעק

 ,רעדלעוו יד ןיא סעפורג עשינאזיטראפ ערעדנא טימ ןטפעה

 — ןטסנידראפ ךס א ךיז רעטניה טאהעג ןיוש ןבאה עכלעוו

 טאה ,רעוולאווער רעדא סקיב א ןא ;רעוועג סאד :ןעוועג זיא

 .ןעמעננא טלאוועג טשינ דאירטא רעשינאזיטראפ ןייק םיא

 ןעמוקעג קידנעטש םיא זיא ,טגאזעג ןביוא יוו ,"דיי" רעד

 טנאה רעד ןיא ןיוש םיא זיא סע ןעוו וליפא ,ןיירא םינפ ןיא

 .רעוועג לקיטש א ןעמוקעג ןיירא

 ןלייצרעד וצ ךס א סייוו עטכישעג־רענאזיטראפ עשידיי יד

 ןעוועג זיא סאוו ,געוו־רענרעד ןכעלרעטכרופ ןקיזאד םעד ןופ

 רעד ןכלעוו ףיוא ,טולב ןקידנפמעק־שידיי טימ ןסאגראפ

 .ןייג ט ז ו מ ע ג ,ןעגנאגעג זיא רענאזיטראפ רעשידיי

 ־אזיטראפ עשידיי יד ןענעז ןלאפ ךס א רעייז ןיא שטאכ

 עשינאזיטראפ עניימעגלא יד ןיא ןראוועג טרעדילגעגנייא רענ

 רעד סאוו ,גירק םענופ ןראי ףוס יד ןיא טפיוהרעביא ,סעפורג

 ןקידנקעמפא טלעוו־ןוא דיי ןייז טימ םזיצאנ רעקיטשרודטולב

 ־רעדלעוו עפיט עלא ןופ ןוא שידרערעטנוא ייז טאה סארגארפ

 רנוא רעייז ךרוד טאה ןוא ,ןפורעגסיורא ןשינעגראבראפ

 ־טיוט ןייא טשינ — הרובגרעביא ןוא טומ־ספמאק ןכעלכערבוצ

 ...ןעמוקאב פאלק

 ןיע־דוי
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 רענאזיטראפ ןשידיי א ןופ ןעגנונעכייצראפ / קאפושטש םחנמ

 - ןוא רענאזיטראפ ןבוז דימ
 ~.רעוולאווער רענרעצליה רעד

 רימ ןעיו ,ןעוועג רימ ןענעז רעקטוטלופ 8 ןופ עפורג א

 *עגמוא ךרוד .אטעג רעשטיוואכאל רעד ןופ ןפאלטנא ןענעז

 *יטראפ ןכוחצפא ידכ ,טזיירפשעג רימ ןבאה תונכס ערעיוה

 ןשישטייד ןגעק ףמאק םעד ייז טימ ןטלאהטימ ןוא רענאז

 .אנוש

 א ןיא ןיידא טכאנ רעד ייב לאמנייא ןענעז רימ ןעוו

 עתמא ןייק) רעיופ א וצ רעוולאווער םענרעצליה א טימ ףראד

 ןענעז ׳ןסע סעפע ןכוז ׳(טאהעג טשינ דאנ רימ ןבאה ילכ־סיש

 ןעיירד םעפורג עשינאזיטראפ זא ,ןראוועג ריווועג םיא ןופ רימ

 טכאמעג םיא ייב וליפא ןיוש ןבאה ייז .טנגעג רעד ןיא דיז

 א ףיוא טראוועג דלודעגמוא טימ ןבאה רימ ."טיזיוו" א

 .שינעגעגאב

 ןעמוקעגסיוא זדנוא זיא טייצ ךס ןייק טשינ ןדש רעבא

 "גנולמאזראפ" א טכאמעג ךיז ןשיווצ ןבאה רימ .ןטראוו וצ

 א ןיא ןכוז ןעגנאגעג רימ ןענעז םעד דאנ געט עכעלטע ןוא

 ףראד ןבלעז םעד ןיא לאמ ידוצ ?ןסע סעפע ףראד ןטייווצ

 .טנרעטשעגסיוא טוג ןעוועג זיא טכאנ יד .ןייג טשינ ןעמ טגעלמ

 ענסאס רעטכידעג א ןגיוצעג ךיז טאה געוו ןטייז עדייב ןופ

 קיטסאה ךיז טאה געוו רעד ווו ׳ץאלפ םעד ןיא דאנ .דלאוו

 ,זדנוא ןופ טנעאנ ,ןעזרעד םעצולפ רימ ןבאה טעוועריקראפ

 ,ןשטנעמ םעפורג — וביא רעטניה ןוא םקיב א טימ רעטייר א

 .רעוועג טימ רענעגעוו היפ סאוו
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 רעסמעק־אטעג ןוא־רענאזיטראפ

 ןאטעג יירשעג א זדנוא ןופ רענייא טאה — ! ייצילאפ —

 ךאנ — רימ ןוא ןיירא דלאוו ןיא טזאלעג ךיז ךיילג ןוא —

 ןאטעג זאל א ךיילג ךיז ןבאה הרבח ענעראפעגנא יד .םיא

 א ךיא באה קידנפיול .יירעסיש א טנפעעג ןוא זדבוא ךאנ

 יד סאוו ,רענאזיטראפ םאד ןענעז רשפא :ןאטעג טבארט

 — ןריקיזער זומ ןעמ ז טלייצרעד ייז ןופ זדנוא ןבאה םירעיופ

 לאמנייק ךיז רימ ןלעוו טשינ ןעוו — ןסאלשאב ךיא באה

 םענעפא םוצ דלאוו ןופ םיתא ןיב ךיא .ייז טימ ןפערט טשינ

 טימ ךיז ןשיווצ טדערעג ,ןענאטשעג ךאנ ןענעז ייז ווו ׳געוו

 ייז .דלאוו םעד וצ ןסאשעג טייצ וצ טייצ ןופ ןוא טעפמיא

 :ןסקיב ערעייז רימ ףיוא טלעטשעגנא ןבאה

 .(ךייה רעד ןיא טנעה ת) !"ךרעיוו יקור" —

 .רענאזיטראפ ןענעז םאד זא ,טגעקרעד ךיילג באה ךיא

 "!עיאווס אטע !ישטשיראוואט עיטיאלערטס עינ" —

 .(ענעגייא ןענעז סאד ,םירבח טשיב טסיש)

 ףיוא ןסעזעג זיא טאוו ,םענייא וצ טריפעגוצ ךימ טאה׳מ

 .רידנאמאק רעד זיא םאד זא ,ןענאטשראפ ןוא ןגאוו םעד

 ןוא םענעשעק יד ןופ ןעמונעגסיורא ץלא ,טכוזאב ךימ טאהמ

 זןענעז רימ רעוו טגערפעג

 עפתג א ,ןדיי ןענעז רימ זא ,טרעפטנעעג םיא באה׳כ

 ןיוש .אטעג רעשטיוואכאל רעד ןופ ןפאלטנא ,ןאמ 8 ןופ

 ןענעז רימ .רענאזיטראפ ןבוז רימ יוו ךאוו עטסקעז יד דלאב

 טימ ןליוו רימ .ןפארטעג אד ךייא ןבאה רימ סאוו ,ךעלקילג

 ־עגלא רעזדנוא ןופ ןעמענ המקנ ןוא ןפמעק ןעמאזוצ ךייא

 .אנוש םעניימ

 ־רעביא רימ רע טאה — ? ןפאלטנא ריא טנעז סאווראפ

 .ןגאלשעג

 באה — ייצילאפ זיא םאד זא ,טביימעג ןבאה רימ —

 .דלאוו ןופ םיורא ןיב ןוא טריקיזיר באה ךיא ,טרעפטנעעג ךיא

 רימ וצ רע טאה — !הרבח עקירביא יד סיורא ףור —

 .טגאזעג

 ,ןעמענ יד ייב הרבח יד ןפור וצ ןביוהעגנא ךיילג באה ךיא

 טשינ ךיא באה רעפטנע םוש ןייק רעבא ,שידיי ףיוא ןגירשעג

 דלאוו ןיא טרעפטנעעגפא ראנ טאה ףור ןיימ ףיוא .ןעמוקאב

 .לוק־רעדיוו ןיימ

 סיוועג ןלעוו ייז זא ,טגאזעג ךיא באה רידנאמאק םעד

 .ןעמוקטיורא דלאב

 ךיא ןיב — (!זדנוא טמענ) ״!םאנ עיטיאייאמינתפ״

 .ןענאטשעגוצ םיא

 .טגערפעג רימ רע טאה — ז ריא טאה רעוועג —

 רעזדנוא זיא סאד ,עז .טשינ דימ ןבאה רעוועג ןייק —

 ־לאווער םענרעצליה םעד ףיוא ןא םיא ךיא זייוו — ,רעוועג

 םאוו ,ןכאז עטרידיווער יד ןשיווצ ןגעלעג זיא רעכלעוו ׳דעוו

 ןעמונעג ןבאה עלא .סענעשעק עעימ ץפ ןעמונעגסיורא טאה׳מ

 ןעמונעג ןוא רעוולאווער םענרעצליה םעד ןיתא טנעה יד ןיא

 .ןטכארטאב םיא

 עלא ןבאה ייז — .ךעלנע רעייז ,טפאמעג טוג זיא רע —

 .טכאלעג

 רעוועג ןא ;ןעמענ טשינ ךייא רימ ןלגמו רעוועג ןא —

 .טגאזעגפא ףראש רע טאה — קיטיינ טשינ זדנוא ריא טנעז

 ןרעווש א ןופ פאלק א יוו ןפארטעג דימ טאה רעפטנע ןייז

 .רעמאה

 רעזדנוא ןגייצרעביא טוותפעג םיא באה ךיא לפיוו

 ןופ ןעמוקאב וצ טכיזסיוא זיא׳ס רעכלעוו א ןא ,בצמ ןרעווש

 רצנא ךיז זיא ליצ רעקיצנייא רעזדנוא זא ןוא רעוועג ץעגרע

 .טסיזמוא ןעוועג זרא — רענאזיטראפ וצ ןסילש

 ןעוועג ןענעז — !ןפלעה טשינ ראג ךייא ןענאק רימ —

 .רעטרעוו עטצעל ענייז

 ןבאה רענעגעוו יד ןוא ןאטעג עוועדנאמאק א טאה רע

 .טרא ןופ טרירעג ךיז

 טימ רעדעי ךיז טאה ,דלאוו ןופ םיורא זיא הרבח יד ןעוו

 .ןסאש טרעהעג ןבאה ייז .בעל ךיא םאוו ,טיתפרעד רימ

 .ןעוועג אד ןענעז ןשטייד יד זא ,טניימעג

 טשינ ןענעז ייז סאוו ראפ ,ןפראוועעואפ ייז באה ךיא ןעוו

 ־נאמאק רעד לייוו ,ןפורעג ייז באה ךיא ןעוו ,ןעמוקעגסיורא

 ןביוהעגנא ייז ןבאה ,לאצ רעזדנוא ןסיוו טלאוועג טאה ריד

 .רענאזיטראפ ענעראפעגפא יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןפיול

 .טורעג ץאלפ םעד ףיוא ןבאה ייז .טגאירעד ייז ןבאה רימ

 - רע טאה ׳רידנאמאק םוצ טבארבעג זדנוא טאה׳מ ןעוו

 רפיוא ,ןדער רעמ זדנוא טימ ןעמונעג — הרבח יד קידנעעז

 — ןאמ 17 ןופ טייטשאב םאוו ,עפורג רעייז ןופ זא ,קידנרעלק

 140 זא ,ןזיוועגנא טאה רע .טנפאוואב 11 זיולב ראנ ןענעז

 רעפרעד יד ץפ טנגעג רעד ןיא ,ןענאד ןופ ,ךרעב ,מ״ק

 טניפעג ,"עראשטש" ךייט םייב ,"לשימארבאד" ןוא "יקלווו"

 ןלעוו ייז זא ךעלגעמ .רענאזיטראפ עפורג ערעסערג א ךיז

 עפאמ רעד ףדא יונעג רע טאה ייברעד .ןעמענוצ זדנוא

 .געוו םעד ןזיוועגנא

 ךיז רימ ןבאה ,געוו ןיא טיירגעג ךיז ןבאה רימ רעדייא

 .ןסע לסיב א סימ טגראזאב םדוק

 -עווש" ןסייהעג טאה םאוו ,ףראד א ןיא ןיירא ןענעז רימ

 יד ייב ןעמונעגנא ,רעגייטש רעזדנוא ףיוא יוו ,ןוא "אצישט

 ןופ ןענאטשאב זיא סאוו ,טנאיווארפ לסיב ראפש א םירעיופ

 ׳םנגראמ וצ ףיוא ןוא רעטופ ,דעייא ,ןפיורג ,לעמ ,ץלאז ,טיורב

 ,רעדלעפ יד ףיוא ,הבינגב ,טזאלעגסיורא ךיז ,טכאנ ר עד ייב
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 רעפמעק־אטעג ןוא״רענאזיטראפ

 ןיא טישעגנא ייז ןוא לפאטראק טנעה יד טימ ןבארגעגנא

 ייווצ עלופ ףיוא ןקעלק טנאקעג רעביז טלאוו םאד — קעז

 .ןדירפוצ ןעוועג ןענעז רימ .הרבח רעזדנוא ראפ ןכאוו

 א דלאוו ןיא טקרעמאב רימ ןבאה ,סגעווקירוצ ראנ

 טפראדעג רימ ןבאה ,טרא םעד ןדיימוצסיוא ידכ .לרעייפ

 קידנענעבנגראפ .רעטעמאליק עכעלטע ןופ געוו א ןגיילנא

 עפורג עקיבלעז יד — טנעקרעד ייז רימ ןבאה ,רעטנענ דיז

 רעזדנוא ףיוא ןפארטעג טאוו ראנ ןבאה רימ סאוו ,רענאזיטראפ

 ףיוא טלעטשעגנא ייז ןבאה ,ןעזרעד זדבוא ןבאה ייז יוו .געוו

 .ןסקיב ערעייז זדנוא

 .טגערפעג רימ ןבאה — ?טשינ זדנוא טנעקרעד ריא —

 .טרעפטגעעג ייז ןבאה — !רימ ןכוז ךייא עקאט —

 ןוא ןעמונעגוצ ץלא ׳טכוזאב זדנוא ןעמ טאה רעדיוו

 ,ןפיולטנא ןופ לאפ ןיא ,טנראוועג ,ךאור א רעטנוא ןטלאהעג

 .ןסישרעד זדנוא ייז ןלעוו

 גנורעדנוווראפ טימ רימ ןבאה — ? ןעשעג אד זיא סאוו —

 .טגערפעג

 ־עג זייב זדנוא ייז ןבאה — 1 ןסיוו ןיוש טעוו ריא —

 .טרעפטנע

 טנאעג טשינ ןוא ןגעלעגפא רימ ןענעז טבאנ עצנאג א

 טשינ זא ,רימ ןבאה טליפעג רעבא ,טריסאפ טאה םע םאוו

 .ראפ זדבוא טייטש ךאז עטוג ןייק

 .ןעקנירט רעדא ןםע םוש ןא ,גאט רעבלאה א ךרודא ןיוש

 טכאנראפ .טריוורענעד ןוא קירעגנוה ךעלקערש ןענעז רימ

 ןאמ יירד ןוא ןלעטשפיוא דיז ןסייהעג זדנוא ןעמ טאה וצ

 רידנאמאק ר עד .טריפעג זדנוא ןבאה ןסקיב ענעדאלעגנא טימ

 ערעזדנוא ןופ םענייא ןבאה רימ ןעוו .סיוראפ ןעגנאגעג זיא

 טאה ,ןכאמ זדנוא טימ ןעמ טייג סאוו טגערפעג רעטיילגאב

 :טרעפטנעעג רע

 םענעגייא ןא וליפא ,זדנוא ייב ןעמ טסיש ןריבאר ראפ —

 !ןאזיטראפ

 זדנוא טקידלושאב ןעמ זא ,ןראוועג ראלק זדנוא זיא ךיילג

 ןבלעז םענופ גנוטכיר רעד וצ זדנוא קידנריפ ,ביור א ןיא

 ...ןעוועג טכאנ רעד ףיוא ןטכענ ןענעז רימ ווו ,ףראד

 ,ןליופאב רידנאמאק רעד טאה ,ףדאד ןיא קידנעמוקניירא

 .ןעמוקנעמאזוצ ךיז ןלאז םירעיופ עלא זא

 .ןעמוקעגפיונוצ ךיז עלא ןענעז דיילג

 .טגערפעג רידבאמאק רעד טאה — ? ייז ןענעז םאד —

 לוק ןייא טימ עלא ןבאה — !ייז ןענעז םאד !אי —

 .טרעפטנעעג

 ־באמאק רעד טאה — ז ןאטעג ךייא ייב ייז ןבאה סאוו —

 .טגערפעג רעטייוו ריד

 !טעוועבאראב זדנוא ןבאה ייז —

 טשיב ׳תוישעמ ןלייצרעד וצ ןביוהעגנא רעדעי טאה אד

 טלעטשעגוצ ,לשמל ,ייז טאה׳מ זא ,ןגיולפעג טשינ ,ןגיוטשעג

 יד ןופ טביורעג ןוא ןגאלשעג ,ןצראה םוצ ןרעוולאווער

 ־רעד טלאוועג טאה׳מ זא ,טלייצרעד טאה רענייא ;רעביטש

 .ג״דא טנוה ןייז ןקיטש

 ןעמונעגסיורא טנאדנעמאק רעד טאה טנעמאמ םעד ןיא

 .ןזיוועג ייז ןוא ןרעוולאווער ענרעצליה יד

 ז ןקארשרעד ךיז ריא טאה ןרעוולאווער יד ראפ —

 ךיז קיטייצכיילג ןוא טמעשראפ ךיז ןבאה םירעיופ יד

 ןענעז ןרעוולאווער יד זא ,ןעזעג ןבאה ייז ןעוו ,טרעדנווועג

 זדנוא ףיוא טישעג סורדראפ רעמ ךאנ טימ ןוא ,ענרעצליה

 זדבוא זיא םאוו ,םעכ ראפ טדיזעג ןבאה ייז .םילובלב ערעייז

 .ןקערשוצרעביא ייז רעוועג אזא טימ ןעגנולעג

 ןבאה זדנוא םורא ןעגאטשעג ןענעז םאוו ,רעגאזיטראפ יד

 :טמיורעגניירא ליטש זדנוא

 .ןפיש ךייא ןעמ טעוו דלאב —

 טיורב :םירקש יד ןופ טזיורבעגפיוא ןצנאגניא באה ךיא

 םאד ןופ ׳טפלעה א זיולב ןעמונעג םירעיופ יד ייב רימ ןבאה

 ןבאה ,ןטקודארפ יד !הז אוהכ טרירעגנא טשינ — עקירביא

 ראפ רימ ןבאה םעד ץארט — ןבעגעג ןליוו ןטוג ןופ ןיילא ייז

 .טלאוועגטשיב ןבאה ייז שטאכ ,טלאצאב םעד

 טאה טולב קינייוו !רענגיל עטמעשראפמוא !גונעג —

 ןענעז ,טאטש א ןופ ןבילבעג ׳ןדיי 8 יד ז ןעזעג זדנוא ןופ ריא

 ןגירשעגסיוא ךיא באה — ?ןגיוא יד ןיא סיורג וצ ךיוא ךייא

 דעייא ?ןכאז ערעייא ןעמונעגוצ ?טריבאר ךייא ןבאה רימ —

 ־באה רעזדנוא ? טזאלעגרעביא דימ ןבאה ןכאז קינייוו ? סטוג

 ייב ןבאה רימ זא ,קיטכיר !סיפ יד טימ ןטערטעג סטוג־ןוא

 טשינ ריא טגאז םארו ראפ ז יוזא יוו רעבא ,ןסע ןעמונעג ךייא

 לייט א ראנ ךייא ץפ רימ ןבאה טיורב םאד זא !?תמא םעד

 ראפ זא !ןבעגעג ןיילא ריא טאה עקירביא סאד זא ;ןעמונעג

 טאה ריא שטאכ ,טלאצאב רימ ןבאה רעטופ יד טימ רעייא יד

 שיט ןפיוא םאד דימ ןבאה ,ןעמענ טלאוועג טשינ טלעג םאד

 באה — רידנאמאק רבח ׳תמא רענייר רעד זיא םאד .טזאלעג

 ראפרעד זיולב טיוט רעזדנוא ןליוו ייז — טצעזעגראפ ךיא

 םאד זיא יוו ייס .ןפיש זדנוא טסנאק וד .ןדיי ןענעז רימ לייוו

 ןפראד רימ םאוו ,ייוו ראנ טוט םע .רעייט טשיג זדנוא ייב ןבעל

 טשינ ןוא רענאזיטראפ םירבח ענעגייא ןופ ןרעוו ןסאשרעד

 ...ןעוועג רעכיילג ליפ טלאוו םע סאוו ,ןשטייד ןייק ןופ

 ־גאמאק רעד טאה טונימ עכעלטע ןופ ןגייווש ליטש א ךאנ

 :טגאזעג ריד

 ,לאמ א ךאנ ןריסאפ טעוו סאד ביוא ראנ !יירפ טנעז ריא
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 רעפמעק־אטעג ןוא־רענאזיטראפ

 רעבא ,ריא טפראד ןסע .טפשמ א ןא ןטישרעד ךייא ךיא לערו

 .ריא טלאז ןטעב — דלאוועג םימ ןעמענ טשינ

 :טגאזעג רע טאה םירעיופ יד וצ

 •ןבעג ריא טלאז — ןטעב ךייא ןופ ןלעוו ייז ןעוו

 :טגאזעג זדנוא וצ רע טאה ףוס םוצ

 ־וצ ךייא רימ ןלעוו ןאד ,רעוועג ןייא ךיז טפאש טייג —

 .ןפמעק ןעמאזוצ ןוא ןעמענ

 ןשטנווועג ןוא טנגעזעג ךיז רע טאה רעטרעוו יד טימ

 .געוו ןרעווש םעד ףיוא החלצה זדנוא

 - ןוא וענאזיטואפ טימ ןשינעגעגאב
 ~.סקיב עטשרע יד

 ןכלעוו ףיוא ,רעגנירג ןייק ןעוועג טשינ זיא געוו רעד

 א .טכאג רעד ףיוא סנגראמוצ ךיילג טזאלעג ךיז ןבאה רימ

 עשישטייד טימ טצעזעגנא ׳דמערפ ןיטולחל זדנוא זיא טאוו ,געוו

 ךיז ןגעלפ רימ .רעוועג ןא רימ ןענעז אד ןוא ןענאזינראג

 םירעיופ יד זא ,יוזא רעפרעד עקידנעייגייבראפ יד ןיא ןגערפ

 .ןעגנאגעג ןענעז רימ גנוטכיר רעכלעוו ןיא ןסיוו טשינ ןלאז

 רימ .טורעג גאט ייב ןוא ןעגנאגעג רימ ןענעז טכאנ רעד ייב

 ייב ןטלאהראפ ךיז ןוא "עראשטש" ךייט םעד ךרודא ןענעז

 קידייל דימת ןענאטשעג זיא טאוו ,זיוה א ,"םאלש ןטגעב" םעד

 ,ןשטייד ןענאטשעגנייא ךאתעד ןענעז זיוה ןבלעז םעד ןיא)

 אד .(טפמעקעג רעטעפש טאה דאירטא רעזדנוא עכלעוו טימ

 ,ןטראד זא ,טגאזעג זדנוא ןעמ טאה .טעשזדנאלבעג רימ ןבאה

 ךיילגוצ לגעוו לאמש א ,סעטאלב עפיט יד רעביא ,ויז טיצ׳ט ווו

 זיא׳ט .ןייג רימ ןפראד — סעפולט עשיפארגעלעט יד טימ

 יד רעביא םעטאלב טימ מ״ק 20 רעביא תפ געוו א ןעוועג

 טאה שפנ ןקידעבעל ןייק ןוא גאט ייב טראד ןעגנאגעג .ינק

 .ןעזעג טשיג ןעמ

 .רעפוטטאפ ןופ ןעיירשעג טרעהעג רימ ןבאה וצ טכאנראפ

 ןפיוא טגערפעג ייז ןבאה רימ .טייוו טשינ זיא ףראד א ׳ןמיס א

 אזא ןופ טסווועג טשינ טאה רענייק ."לשימארבאד" ףראד

 ןופ םטכער זא ,טגאזעג זדנוא טאה רעיופ רעטלא ןא .ףראד

 געוו רעד זיא ,וצ ךייט םוצ ,"םאלש ןטנעצ" ןופ בוטש רעד

 ןופ םירעיופ ןפארטעג עקאט ןיוש רימ ןבאה .ףראד םוצ

 םאד ןטינשעג ןבאה טאוו ,םעקנאל יד ףיוא "לשימארבאד"

 א ןעזעג רימ ןבאה ,רעטגענ קידנעמוקוצ .ייה ףיוא זארג

 םירעיופ יד .ףראד ןופ טצעזעגטיורא טאה טאוו ,רעייפ ןקראטש

 ןבאה ןשטייד יד זא ,ןעוועג רעביז .ןקארשרעד ךיז ןבאה

 ־יטראפ טראד ןעמוק םע לייוו ,ףראד םעד ןדנוצעגרעטנוא

 ןיא ןיירא רימ ןענעז רעטצניפ טוג ןראוועג זיא׳ט יוו .רענאז

 ־יטראפ יד ראג ןבאה סאד זא ,טטווורעד ךיז ןבאה רימ .ףראד

 ־נאיאמ ןטיורג א טנערבראפ ןיילא גאט ןלעה ןטימ ןיא רענאז

 האנה ןייק םיא ןופ ןלאז ןשטייד יד ידכ ,ףראד ןבעל קעט

 .ןבאה טשינ

 תפ גאלשראפ ןפיוא — טגאזעגפא ךיז ןבאה םירעיופ יד

 בילוצ ,ןטינעג וצ סעפע קעטנאיאמ םעד ןופ — רענאזיטראפ יד

 לאפ םעד ןיא טקעמשעג טאה טאוו ,ןשטייד יד ראפ ארומ רעד

 .פאק ןיא ליוק א טימ -

 ־עג טשינ ןבאה רימ טאוו ,סורדראפ טאהעג ןבאה רימ

 .רענאזיטראפ יד ןפארט

 זדנוא וצ טכאנ עדעי ןעמוק ייז .ןפערט ייז טעוו ריא —

 .טגאזעג םירעיופ יד ןבאה — ףראד ןיא

 טיפ רימ ןבאה ,ןעמוקעגנא ןענעז רענאזיטראפ יד ןעוו

 ךיז ןפערט ןליוו רימ זא !ליצ רעזדנוא ןגעוו טדערעג ייז

 טימ טקישעג רעהא אד זדנוא טאה׳מ זא !רידנאמאק םעד טימ

 .דאירטא דעייא ןיא ןעמונעגנא ןרעוו וצ אד טייקרעכיז רעד

 ,ןאמ 3 ןופ ןענאטשאב ןענעז עכלעוו רענאזיטראפ יד

 :טגאזעג ןוא ןעמונעגפיוא םעראוו רעייז זדנוא ןבאה

 ריא ,ןעמענוצ ךייא ןעמ טעוו םיוועג "! אנשטעינאק" —

 רימ זיב ןרעיוד ךאג טעוו םעפע .רעגאל ןיא זדנוא טימ טראפ

 .ןעמוקקירוצ ןלעוו

 א וצ תירא ייז ןענעז ,ןעמוקעגקירוצ ןענעז ייז ראנ יוו

 וצ ןראפעג ןוא ןגאוו א ךאנ זדנוא ראפ טנאפשעגנייא ,רעיופ

 .רעגאל םעד

 .דלאוו ןיא ףיט ןעוועג זיא רעגאל רעד

 ,50% .ןאמ טרעדנוה ייב טלייצעג טאה דאירטא רעייז

 ףיוא טלייטעג ךיז ןבאה ייז .טנפאוואב ןעוועג ןענעז ,ךרעב

 טקורעגפא ןעוועג ןענעז ערעדנא יד ןופ ענייא .םעפורג ייווצ

 .רעטעמאליק עכעלטע

 ןרידנאמאק יד .ןדלאמעג זדנוא ןגעוו ןעמ טאה ךיילג

 רימ .ןעמוקעג ןענעז רימ טאוו ךאנ ,טגערפעג זדנוא ןבאה

 עקינאזרעפ 17 א ןופ רידנאמאק א זא ,טלייצרעד ייז ןבאה

 טלאז ריא ,טקישעג ךייא וצ זדנוא טאה ,עפורג־עשינאזיטראפ

 ״!תינ״ "? ריא טאה רעוועג״ .דאירטא רעייא ןיא ןעמענוצ זדנוא

 ןומזפ רעבלעז רעד — "!ןייג טשינ םע טעוו רעוועג ןא״

 .דאירטא ןדעי ןיא

 ראפ ,טכאמעג םאזקרעמפיוא זדנוא טאה רידנאמאק א ןעוו

 .ןפאלטנא קינייוו יוזא ןענעז רימ טאוו

 רעזדנוא טלאוו ,לאצ ןיא רעמ ןעוועג ןטלאוו רימ ןעוו"

 .טרעפטנעעג רימ ןבאה ...? ןעוועג שרעדנא ןעד בצמ

 קירביא ןענעז רימ זא ,טליפעג רימ ןבאה ןטנעמאמ יד ןיא

 ־רעדינ רעזדנוא ןעוועג זיא רעשל ןיא ןוא טלעוו רעד ףיוא

 •טייקנגאלשעג
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 ועפמעק־אטענ ןוא־רענאזיטראפ

 ןיא טשינ וליפא ,הנוא ןיא טשינ ךיז קיטייב דענייק

 ראפ ןעגנערב ןבעל רעהנוא ןליוו רימ ןעוו ;ףמאק רעזדנוא

 •ןברק א

 רעייז ןעוועג זיא — ןפלעה טשינ ראג ךייא ןענאק רימ —

 .קעווא ןענעז ייז ןוא גאזפא רעטערקנאק

 ןבאה ייז סאוו ,ןטע סאד טקידנעעג ןבאה רימ יוו םעדכאנ

 .ףראד םוצ טרעקעגקירוצ ךיז רימ ןבאה ,טכארבעג זדנוא

 ןרעביא טצעזעג ךיז רימ ןבאה ןגאלשעגרעדינ ןוא דימ

 .למירד א טפאכעג וליפא ןבאה עקינייא .ןעורפא געוו

 ףיוא ןראפנא רענאזיטראפ ייווצ ןעזעג רימ ןבאה אד

 יוו ,דאירטא ןא ןופ ןרידנאמאק ןעוועג ןענעז םאד .ןרעוואר

 .ןראוועג ריווועג רעטעפש ןענעז דימ

 טאוו ראפ ןוא ןענעז רימ רעוו טגערפעג זדנוא ןבאה ייז

 .ןגאלשעגרעדינ יוזא ןענעז רימ

 רימ םאוו ,םילוגלג עלא יד ןופ טלייצרעד ייז ןבאה רימ

 רעדעי ןוא רענאזיטראפ ןכוז רימ זא ןוא טכאמעגברוד ןבאה

 רימ טאוו םעד בילוצ ׳ךיז ןופ פא זדנוא טסיוטש דאירטא

 .רעוועג ןייק טשיב ןבאה

 רימ ןטלאוו ,סקיב ןייא טאהעג שטאכ ןטלאוו רימ ןעוו

 ...ןפאש ךיז ןיילא עקירביא םאד טנאקעג

 רעביא טטנרע ךיז ןוא ןאטעג רעלק א עלייוו א ןבאה ייז

 .טכארטראפ םעד

 רשפא .ףראד ןיא טכאנ עקיטנייה ךאנ טביילבראפ —

 .ןפלעה םעד ןיא ךייא ןענאק ןעמ טעוו

 יד ןיא דיז ןעניפעג — טגאעג ייז ןבאה — םעד ץוח

 ־ראפ ליפ רעייז ,םיגאלפ םורא ,"יראנ עשטלאוו" ןופ רעדלעוו

 עטיורג א ןטאלשעגנייא זיא םע עכלעוו ןיא ,סעפורג־רענאזיט

 ךייא ןלעוו ייז .עטנפאוואב טוג א עפורג־רענאזיטראפ עשידיי

 .מ״ק 100 רעביא ןענאד ןופ זיא םע .ןיהא טייג .ןעמעבוצ םיוועג

 םייב קיטכיזראפ ןייז ףראד׳מ ,געוו רערעווש א זיא׳ט ראנ

 .עינילדאב־טפיוה יד ןוא ייסאש ןלארטנעצ םעד ןייגכרודא

 ,טראוועג ייז ףיוא רימ ןבאה "לשימארבאד" ףראד ןיא

 דייר ערעייז ףיוא רימ ןבאה ןעגנונעפאה עטיורג ןייק שטאכ

 .טשיוטנא ןיוש לאמ ךס א ךיז ןבאה רימ לייוו ׳טגיילעג טשינ

 טימ רענעגעוו 2 ןראפעגגא עקאט ןענעז טכאנ רעד ףיוא

 ןטראוו לטיב ןיילק א דאנ ןלאז רימ זא טגאזעגנא ,רענאזיטראפ

 ראפ ןבאה ייז זא ,הרושב יד ןגירשעגכאנ קידנראפכרוד ןוא

 .ייברעד טכאלעצ ךיז ןוא סקיב א זדנוא

 .סאפש א זיא טע זא ,טניימעג ןבאה רימ

 קירוצ ןענעז ייז זיב טראוועג רימ ןבאה העש ראפ א

 .ןייטש ןבילבעג ץא ןראפעגייבראפ

 ייז ןשיווצ ןעוועג זיא רעכלעוו ,דיי רעקיצנייא רעד

 ןעוועג ןענעז טע רעכלעוו ןיא ,סקיב יד ןגארטעגוצ זדנוא טאה

 .הווצמ יד ןבאה טלאוועג םינפ א טאה רע .ןליוק 5

 .טביילגעג טשינ ןגיוא ענעגייא ערעזדנוא ןבאה רימ

 א םלא םקיב יד טקישעג ךייא טאה טנאדנעמאק רעד —

 ריא — טגאזעג רע טאה — ,דאירטא רעזדנוא ןופ קנאשעג

 המקנ ןוא ןענעפאוואב עלא ךיז ןביגניא ׳ןייז חילצמ טלאז

 •רעדרעמ עשישטייד יד ןופ ןעמענ

 5 ךאנ ןעמונעגטיורא רע טאה ןשזאטנארטאפ עגייז ןופ

 ,רענאזיטראפ עקירביא יד וצ טעדנעוועג ייברעד ךיז ןוא ןליוק

 טאה רעדעי .ןליוק עכעלטע וצ ןבעגוצ לאז ייז ןופ רעדעי זא

 .ןליוק קיסיירד רעביא טלמאזעגנא רימ ןבאה יוזא .ןאטעג םע

 .קעווא ןוא טנגעזעג זדנוא טימ ךיז קיצראה ןבאה ייז

 ןבאה רימ .לובג ןייק ןעוועג טשינ זיא דיירפ רעזדנוא וצ

 *עירא־יינ א ןופ עטרעטייהעגפיוא .טשוקעג ןוא טזדלאהעג ךיז

 רעזדנוא ןכיירגרעד וצ טכיזטיוא ןוא גנונעפאה רעטמארטשעג

 טנגעג רעזדנוא ןיא קירוצ טזאלעג ךיז דימ ןבאה ,ליצ ןקילייה

 ...!טקיב ןתמא ןא טימ —

 טאה עפורג רעזדנוא ןופ טפלעה א .ה .ד ןאמ 4 ראנ)

 טפלעה ערעדנא יד ,געוו העווש ןקיזאד םעד טכאמעגכרוד

 .(טרא ןקידרעירפ רעייז ףיוא ןבילבעג זיא

 ־ראפ .ד.א עטשרע יד ןפארטעגנא רימ ןבאה געוו ןפיוא

 זדנוא טאה רעכלעוו ,רידנאמאק רעייז טימ עפורג רענאזיט

 רעזדנוא טימ טיירפעג רעייז ךיז טאה רע .ןסיש טלאוועג ןאד

 הנוא טאה רע .ןטאשעגטיוא םיא ץפ לאמ 2 שזא ןוא סקיפ

 ,טרעיודאב טאה רע .ןדיי עכעלרע ןענעז רימ זא ,טביולעג

 ךאד טאה ריא .ןעמונעגפיוא טכעלש ןאד זדנוא טאה רע טאוו

 טייג אט — טגאזעג רע טאה — ןטע םוצ טאוו טשינ רעכיז

 עבייר ייווצ ןטאשרעד טראד ןבאה רימ ."עשזולאז" ףראד ןיא

 ןוא ןשטייד יד טימ טעבראעגטימ ןבאה עכלעוו .תוחפשמ

 .ןבילבעג ייז ךאנ ץלא זיא׳ס .ראפרעד טלאצאב טוג ןעמוקאב

 ףראד ןיא רופ א טמענ .זדנעג ,תומהב ,םיריזח ליפ ךיוא יוו

 ריא טלאז רופ יד דאנ ,טסולג ץראה דעייא טאוו ,ןא טגייל ץא

 .טגאזעגנא רע טאה — ,ןבעגפא קירוצ

 ענעבילבעגרעביא יד ןבאה ,ןעמוקעגקירוצ ןענעז רימ ןעוו

 ןבאה טציא .דיירפ ראפ טצנאטעג שממ הרבח רעזדנוא ןופ

 ענייא ןענעז רימ הבובעגוצ קראטש יוו ,ןענאטשראפ רימ

 .ערעדנא ה וצ

 ־יטראפ יד טימ ןעגנויצאב ערעזדנוא ןענעז טייצ רעד טימ

 ןעמוק וצ ןביוהעגנא ןבאה רימ .עטנעאנ ראג האוועג רענאז

 רימ ראג טאוו ןיא ןעוועג קיפליהאב ייז ׳רעגאל ןיא ייז וצ

 .טנאקעג ןבאה
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 רעסמעק־אטעג ןוא־רענאזיטראפ

 ןיז ןטיירג ןוא ןסקיב 6 ךאנ ןעמוקאג רימ
 רערעסערג א ץא ןרעוו וצ טועדילגעגנייא

 עפורג־רענאזיטראפ

 ־אב יוו ,ןביוהעגנא ךיז ןבאה סעפורג עשינאזיטראפ יד

 תליחת ןיא ןבאה עכלעוו ,ךעלעקפורג עניילק ץנאג ןופ ,טסווו

 ערעייז .םענייק טימ גנודניבראפ םוש ןייק טאהעג טשינ

 זיולב .תוירחא רעגעגייא ףיוא ןראוועג טריפעג ןענעז םעיצקא

 ןרעטניוופא רעטניוו ןטשרע םעד ןגעלפ ןענאזרעפ ענלעצנייא

 :"עוויטאגענ" א ואד ןעוועג זיא טייקיטעט רעייז ןוא דלאוו ןיא

 יד ןיא ןפאלעגנא ןענעז גנילירפ ןטימ .ןטלאהאבסיוא ךיז

 ־אסמאק ןוא טייל-ייטראפ ,(עננעלפ) ענעגנאפעג :רעדלעוו

 ןיא ןוא ,טכוזעגמורא ןבאה ןשטייד יד עכלעוו ,םעצלאמ

 ןבאה טאוו ,רעוועג טימ לייט ןדיי ריוא — ןטנגעג עטייזעצ

 דצ ךיז ןעמ טאה רעדלעוו יד ןיא .ןשטייד יד ייב ןעמונעגוצ

 ׳עסיורג ןראוועג ןענעז םעקפורג עביילק יד ןופ .ןפארטעגפיונ

 טאהעג ןיוש ןבאה עכלעוו ,ןדאירטא עסיורג ראג — ךאנרעד

 ןופ ןעמ טאה טייצ רענעי וצ) עווקסאמ טימ ןעגנודניבראפ

 ,ןטסיטושאראפ עגלעצנייא "ןפראוו" וצ ןביוהעגנא עווקסאמ

 יד ןופ רעלדניבראפ־ןטנאסעד — ןענאזרעפ עקיעפ־ריזינאגרא

 ־אב ייז קידנעגנערב ,םעקפורג עטיירפשעצ־ןוא טייזעצ עלא

 ערעסערג ןיא ייז קידנריזינאגרא ןוא עווקסאמ ןופ ןלעפ

 ,ןאמ 17 יד ןופ עפורג עטנאמרעד ןביוא יד דיוא .(ןדאירטא

 ,ןעגנודניבראפ ןיא ןעמוק ןביוהעגנא ןבאה רימ רעכלעוו טימ

 .ןימ ןטרעדלישעג ןביוא םעד ץפ ןעוועג זיא

 ־סייוו 4 העניארקוא 4 ׳ןראטאט 2 :ןופ ןענאטשאב זיא יז

 .רעניזורג 1 ןוא (דנאלסורסייוו ברעמ ןופ) ןסורסייוו 9 ,ןסור

 רענעפאלטנא ןא — טנאנעטייל־רעביוא ןא ,רידנאמאק רעייז

 .ןעלפ ןופ

 קידנעטש עפורג יד ןגעלפ הרבח רעחנוא ןופ עקינייא

 .םעיצקא רעייז ןיא ןטיילגאב

 ־גא טכענ ערעטצניפ יד ןיא ךיז ןגעלפ לאמנייא טשינ

 קידנעניימ ,ערעדנא יד ןיא עגייא סעפורג־רענאזיטראפ ןסיוטש

 ןזיוועגסיורא ךיז טאה םע ןעוו רעבא .ןשטייד ןענעז סאד זא

 קיצראה ךיז טגעלפ ןעמ .םיורג ןעוועג החמש יד זיא ,טשינ זא

 ןלאפ ךיוא לאמא ןגעלפ םע .ןסירגאב םעראוו ראג זיב ןוא

 ןייא יוו ןפערט ךיוא טגעלפ לאמא .ייברעד תונברק עטסיזמוא

 ןעמענוצ ,רעטייווצ א ףדא ןלאפנא קיניזטסווואב טגעלפ עפורג

 ,םיצפח ערעייט ערעדנא רעדא ךעלרעגייז ,דלאג סאד ריא ייב

 ־ראפ יז — יורפ א טעבראעגטימ טאה הרבח רעד ןיא ןעוו ןוא

 א ןלאפ טגעלפ רענאזיטראפ רעשידיי ןייא טשינ .ןקידלאווג

 ןופ ןענאטשאב זיא םאוו ,עפורג רעקידנלאפנא אזא ןופ ןברק

 .ןדיי־טשינ זיולב

 ץיזאב רעזדנוא ןיא טאהעג ויוש רימ ןבאה טייצ רעד טימ

 ןבאה 3 רענאזיטראפ יד ןופ קנאשעג א — סקיב 1 .ןסקיב 6

 2 עקירביא יד ןוא ךעלרעגייז ןוא דלאג ראפ טפיוקעג רימ

 — ןפיש םוצ ןעגנוארד ןוא געלשעג ךרוד ןעמונעגפא רימ ןבאה

 טאהעג ייז ןבאה רעוועג סאד .ףראד ןופ םירעיופ עקינייא ייב

 לענש ןבאה ןסור יד יוו םעדכאנ ,רעבירג יד ןיא ןטלאהאבראפ

 ןיא לאפרעביא ןשיצאנ ןקידמעצולפ ןבילוצ ןטארטעגפא

 .1941 ראי

 םארו טימ ןיוש קידנבאה ׳ץלאטש טליפעג ךיז ןבאה רימ

 ףיוא טכיזסיוא רעזדנוא רקיעב ןוא "המחלמ רעד ןיא ןייג וצ"

 — עפורג־רענאזיטראפ רערעסערג א וצ םולשנא ןוא ״המקנ״

 .ןסקאוועג גאט וצ גאט ןופ זיא

 ־ראפ טימ ןעמוקפיונוצ ויז רימ ןגעלפ טנאמרעד ןביוא יוו

 ןיא ןפלאהעגטימ ליפ ייז ןוא םעפורג־רענאזיטראפ ענעדיש

 ־גאב עשישטייד יד ףיוא ןעגנורעיול ןוא םעבאגפיוא ערעייז

 ־יטראפ א ןיא ןרעוו ןעמונעגנא ןופ וינע רעד רעבא .ןטיד

 ןא ןופ רענאזיטראפ םלא ןייז וצ הכוז ןוא רעגאל ןשינאז

 ןרעווש א רעטנוא ןענאטשעג ךאנ זיא ,דאירטא םענעגייא

 .ןכייצ־עגארפ

 - ןוא ״יראג עשטלאוו״ ןופ רעדלעוו יד ןיא
 ...ןאינעשז טימ שינעגעגאב רעזדגוא

 ןיא ןעמוקעגניירא ךעלדנע רימ ןענעז ןראפעג ךס א ךרוד

 ."יראנ עשטלאוו" ןופ רעדלעוו יד

 דלאוו א ןופ לייט א ןפורעגנא טרעוו — ״יראנ עשטלאוו״

 .םינאלס רעטנוא רעדלעוו עטכידעג עסיורג יד ןופ

 .ךס א ,ךס א טנאמרעד טראוו סאד — ״יראנ עשטלאוו״

 ןופ ליומ ןפיוא טראוו םאד ןגעלעג זיא רעטיצ ןקידיירפ טימ

 עקיד ץא סענפאס עכיוה ענייז ןשיווצ .רענאזיטראפ ןדעי

 .ןבעל שינאזיטראפ רעיוהעגמוא ןא טפאלקעג טאה םעקלאי

 ראפ טראוו־רעביוצ א ןעוועג טסיב !"יראנ עשטלאוו"

 רעד ןופ םאטעג ענלעצנייא יד ןיא ןדיי עטכאמשראפ ליפ

 עשיסור ליפ ראפ — הלואג ןוא העושי ןופ םולח א .טנגעג

 ןעמאנ ןייד זיולב •טנגעג רענעי ןופ ןרעגאל יד ןיא ענעגנאפעג

 .ןשטייד יד ףיוא תומ־תמיא ןא ןפראוועגנא טאה

 ־ראפ יד ןופ עלעגיוו סאד ןעוועג טסיב ,"יראנ עשטלאוו

 המקנ ץפ רעייפ סאד ןראוועג טראד זיא טילגעגסיוא !רענאזיט

 ...וטלעוו ןוא ןבעל ץפ אנוש ןשטייד םוצ

 ־עשטלאוו" ץפ טנגעג יד ןטערטאב ןבאה רימ ראנ יוו

 טכאנ רעד ייב ..רערעכיז טליפעג ךיילג ךיז רימ ןבאה ,"יראנ

 ןטלאוו ייז יוו רענאזיטראפ ליפ טימ טנגעגאב ךיז רימ ןבאה

 ןבאה .וו ףראד ןיא ...געוו רעזדנוא ףיוא עטשרע יד ןעוועג
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 רעפמעק־אטעג ןוא־רענאזיטראפ

 ־יטראפ עשידיי עקינייא ןופ עפורג א טימ ןפארטעג ךיז רימ

 זדנוא ןענאק ייז .םיורג ןעוועג זיא החמש רעזדנוא .רענאז

 ,טגאזעג ייז ןבאה ,רעגאל רעייז ץא ךיילג ןעמענטימ טשינ :

 ןדלעמ טשרעוצ ןזומ ייז .ןגאלשעגראפ םע ןבאה רימ ןעוו

 .רידנאמאק רעייז םעד ןגעוו

 ןוא "טאמאקנעיאוו" ןיא טריפעגקעווא זדנוא ןבאה ייז

 ןעמענוצ זדנוא ןעמ טעוו טרא םעד ןופ .ןטראוו ןסייהעג טראד

 .דאירטא םעד ןיא

 ־אליק עכעלטע ןענופעג ךיז טאה "טאמאקנעיאוו" רעד

 א טעמכ ,בוטש עקידייל א ןעוועג זיא םע .ףראד ןופ רעטעמ

 א לאמא טראד טאה טניווועג .ןריט ןא ,רעטצנעפ ןא ,הברוח

 ־יבאמ וצ טגנאלראפ םע רעוו .ןפאלטנא זיא רעכלעוו ,קינשעל

 רעד ןיא ןיירא םדוק ןעמ טריפ- ,רענאזיטראפ םלא ךיז ןריזיל

 םיא ןעמ טשראפ ,ןעמענ םיא טמוק ןעמ ןעוו .בוטש רעקיזאד

 זיא׳ס ןכלעוו א ןיא טמיטשאב רע טרעוו ןאד .םיוא רעירפ

 .רעגאל־החפשמ רעדא דאירטא

 טאה עטשרע סאד ווו ,לביטש םעד ןיא קידנעמוקניירא

 :דיירק טימ טפירשפיוא רעסיורג א ןגיוא יד ןיא ןפראוועג דיז

 ־םיוא לאפ רעד ףיוא ןפארטעג רימ ןבאה ,"טאמאקנעיאוו"

 .טיורב לבעל ןבלאה א — לקגיוו א ןיא ץא יורטש ןטיירפשעג

 ןוא רענאזיטראפ יד ןופ םענייא טימ ךיז קידנדערפיונוצ

 ,טגאזעג רע טאה ,רעקסוטלופ א ןיב ךיא זא ,קידנרעווריווועג

 ןטימ לדיימ רעקסוטלופ א ךיז טניפעג דאירטא רעייז ןיא זא

 .אינעשז ןעמאנ

 ־ראפ ךיילג טאה רע ,ןאטעג רעטיצ א ייברעד באה ךיא

 (ןעוועג רימ ןענעז רעקסוטילופ 8) ןעמענ ערעזדנוא טנכייצ

 ריא רע טעוו ,רעגאל ןיא ןעמוק טעוו רע ןעוו ,טגאזעג ןוא

 .ןסיוו וצ זדנוא ןופ ןבעג

 ־אב רעד ףיוא טדאוועג רימ ןבאה דלודעגמוא טימ

 .שינעגעג

 ־יטראפ עשידיי יירד ןעמוקעג זדנוא דאנ ןענעז טכאנראפ

 .לדיימ א טימ רענאז

 .טגערפעג ייז ןבאה — ז ןדיי יד ,ריא טנעז םאד —

 ־באמאק רעד .זדנוא טימ טמוק ןוא ןכאז ערעייא טמענ —

 ןבאה רימ .טקישעג ךייא ךאב טאה דאירטא רעזדנוא ןופ ריד

 .טנעקרעד טשינ לדיימ םאד לביטש ןרעטצניפ בלאה םעד ןיא

 וצ יז זיא ןייוועג א טימ .טנעקרעד אי זדנוא טאה רעבא יז

 :טשוקעג ץא ןעמונעגמורא םעראוו זדנוא ,ןלאפעגוצ זדנוא

 אד באה ךיא םאוו ,רעקסוטלופ עטשרע יד טנעז ריא —

 ־סיוא ןעמ טאה החפשמ עצנאג ןיימ .דלאוו ןיא ןפארטעגבא

 .ןיילא ענייא ןבילבעג ,טעגרהעג

 ןעוועג זיא םאד .טנעקרעד יז ךיא באה טייקירעווש טימ

 ,דניק א ךאנ טעמכ ,עלעדיימ ןיילק סאד .םיובנכייא לדנייש

 המחלמ יד ראפ ןופ טנעקעג באה ךיא רעכלעוו ,ךעליירפ דימת

 ןעילב ןעמאס ןיא ץרפ א ,ןייש ,ךיוה טציא זיא ,"ןק" ןופ -

 םאוו רעדרט רעפיט רעד ץוחא) םינפ שיגרענע ראג א טימ

 ןשינאזיטראפ םענייש א ןיא ןאטעגנא .(ןגיוא עריא ןיא טעל

 עשיסור א — פאק ןפיו א ,ךעלעוויטש ,ןזיוה־ןפוב !שובל

 ןוא עילאט רעד ייב טעלאטסיפ ןשישטייד ןטוג א ,עקטאליפ

 ןעמ טפור ןפור ןוא עקניבאראק עשיסור א — לסקא ריא ףיוא

 .אינעשז :םוטעמוא יז

 יד — ןפורעגנא רימ וצ ךיז יז טאה — ?טסקנעדעג —

 ןאד ןבאה סעיזאטנאפ ענייש ? המחלמ יד ראפ הבשומ עטצעל

 ־רעביא זיא דודג רעזדנוא ןעוו ,חומ ןיא טבעוושעגמורא

 טסאה וד יוו ."םירגוב םיפוצ" ףיוא "םיפוצ" ןופ ןעגנאגעג

 ןביוהעגנא םאוו ראנ ?טריפארגאטאפ הבשומ יד ףץא זדנוא

 ןוא תומולח ענייש ןופ ןעוועג טייצ א .ןייטשראפ ןוא ןבעל וצ

 .טייז רעטוג רעד ןופ ראנ ןבעל םאד ןאד ןעמ טאה ןעזעג

 ־ראבמאב ןופ ,1939 המחלמ גנאפנא ןופ געט יד ןיא ,ךאנרעד

 ־געניימ ,ןיתבש טימ וד יוו > טאטש רעד ןופ ןפיולטנא ןוא ןריד

 יד ןבארגאב ןבאה ,ייבראפ טעוו םערוטש רעד זא קיד

 ,קילעפוצ ןאד קידנעמוקניירא ,ךיא ןוא "ןק" ןופ קעטאילביב

 טאה׳מ ןעוו ,ךאנרעד ...טעברא רעד ןיא ןפלאהעג ךיא באה

 .ןטוג םוצ ןעוועג םע זיא ,טאטש רעד ןופ ןבירטעגסיורא זדנוא

 טנדראעגנייא ץא טעבראעג ,ןטעיוואס יד וצ ןיידא ןענעז רימ

 ןוא ייבראפ טעוו םערוטש רעד זא טביימעג ,ךעלםיב וצ ךיז

 ־ערטש ערעזדנוא ןכעלקריווראפ וצ רעטייוו רימ ןלעוו ןצעזראפ

 .ןראוועג ןגיוצרעד ןיב ךיא ןכלעוו ןיא ,טסייג םעד ןיא ןעגנוב

 ץלא וצ ןיוש טארד לאמ םאד !ןשטייד יד רעדדו !ןיינ ,רעבא

 טקעמעגםיוא ,לצראוו ןטימ רעדנעל ןרעוו ןסירעגסיוא .ףוס א

 ראג .טריטסיזקע ןבעל שידיי א ווו ,טרא םעדעי טרעוו

 רעד :ןבילבעג זיא םע סאוו ,ךאז ןייא .ןבילבעג זיא טשינ

 ךאנ טשרוד רעטליטשעגמוא רעד ׳אנוש ןקיטולב םוצ םאה

 !ןבעל לערו ןוא !ךיא בעל םעד בילוצ ,אי !המקנ

 טימ טגאזעג יז טאה — המקנ רימ ןעמענ ךעלסיבוצ ,אי

 ,טעלאטסיפ םעד טא טסעז וד — לכיימש ןקידנריפמואירט א

 באה ךיא ןכלעוו ,ןגיוצעגפארא שטייד א ץפ םיא באה ךיא

 .ןסאשרעד טנעה עניימ טימ

 עכלעוו ,אינעשז עשידלעה יד זא ,ןעוועג טרעשאב טשינ

 רעד ןיא ןזדועגסיורא הרובג עשילרעטסיוא ליפ יוזא טאה

 עריא ןריפסיוא ןיא ןענאטשעגפא טשינ ןוא עקנאזיטראפ

 עכלעוו ,רענאזיטראפ־ןדלעה ערעדנא ליפ ןופ סעבאגפדא
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 וצ ןייז הכוז לאז — ןראוועג טמיראב קראטש יוזא ןענעז

 .גנויירפאב רעד

 עשינאזיטראפ יד ןיא רבד־םש א ןעוועג זיא אינעשז

 ףיוא ץלאטש ליפ טימ ןראוועג ןגארטעג זיא ןוא ןדאירטא

 .רעפמעק עשידרערעטנוא ךס א ןופ ןפיל יד

 יד טימ ףמאק ןרעווש א ןיא ןלאפעג יז זיא 1944 ןיא

 .יימרא רעטיור רעד ןופ ןעמוקנא ןראפ העש יירד — ׳ןשטייד

 זדנוא ןעמ זיא ,רעגאל ןיא ןעמוקעגנא ןענעז דימ ןעוו

 טגערפעגסיוא ,טלגנירעגמורא זדנוא טאה׳מ .ןגעקטנא םיורא

 רעסיוא ןראוועג ןענעז רימ .טיירפעג זדנוא טימ ךיז ןוא

 עשידיי ליפ יוזא ךיז ראפ ןעזעג ןבאה רימ ןעוו ,ךיי

 1 ־? םולח א ראג יצ ? טייקכעלקריוו א םע זיא .רענאזיטראפ

 זיא קילג סאד יוו ,טנעמאמ ןקיזאד ןיא טליפעג ןבאה רימ

 זיב עלא יד ראפ טקיטיגראפ זדנוא ןוא ןעמוקעג זדנוא וצ

 ...ןעגנוסיוטשפא ןוא ןשינעכוז ,ןעגנורעדנאוומורא עקיטציא

 טשינ ןענעז רימ זא ׳ןמיס א ,זדנוא טימ ךיז טיירפ ןעמ

 ןענעז — ייז םורא ןוא טנערבעג ןבאה ןרעייפ ליפ .קירביא

 .רענאזיטראפ עשידיי ןגעלעג־בלאה רעדא ןגעלעג ,ןסעזעג

 םע ןבלעוו ףיוא ,רעייפ סיורג א טנערבעג ךיז טאה אד

 רידנאמאק רעד .ןסע טימ םרעמע עצנאג טכאקעג ויז ןבאה

 ןוא ןעמוקעגוצ זדנוא וצ זיא ןפיל יד ףיוא לכיימש א טימ

 :טנאה יד זדנוא ןופ ןדעי קידנקירד ,טגאזעג

 רעד ןיב דיא * דיז טרעסערגראפ החפשמ רעזדנוא —

 טצעזעגראפ רע טאה — עפורג רעשידיי רעד ןופ רידנאמאק

 רעכיז טנעז ריא — ,זדנוא ראפ קידנלעטשראפ דיז יוו ןוא

 ןגראמ .ןפאלש ךיז טגייל ןוא פא טסע ,טייג .געוו ןופ דימ

 .ךייא טימ םינינע יד ןקידיילרעד דיא לעוו

 םיורג ןופ ךיא באה ,דימ רעייז ןעוועג ןיב דיא שטאכ

 ןבעל ןגעלעג ןיב׳כ .ןפאלשנייא טנאקעג טשינ גנושארעביא

 .ןראוועג רענעלק טונימ וצ טונימ ןופ זיא סאוו ,רעייפ

 זיא טכיירגרעד :טזאלעגפא טשינ ךימ טאה הבשחמ עסיז יד

 טציא ןופ יירפ — ,רענאזיטראפ ןרעוו רימ ;ליצ רעזדנוא

 ...!המקנ וצ גנאג רעד

 ןשיווצ ןראוועג טלייטעגרעדנאנופ רימ ןענעז סנגראמוצ

 .ךדאווז" יד

 ןבאה "אקרעיווערפ אנרעשטעיוו" רעד ייב ,טכאנראפ

 המקנ ?ליוק עטצעל יד זיב ןפמעק״ :העובש יד ןבעגעגפא רימ

 רבוא ענעסאשעגסיוא רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ראפ ןעמענ

 ןשיטעיוואס ןסיורג רעזדנוא ראפ ןפמעק ;ןשטנעמ עקידלוש

 ־עבעל ןלאפוצניירא רעדייא טיוט רעד רעסעב ;דנאלרעטאפ

 .ךשטייד יד וצ קיד

 ןא ןעמונעג עלא טימ ןעמאזוצ רימ ןבאה םעד דאנ

 עשישטייד יד טימ לגנארעג ןסיורג םעד ןיא לייטנא ןוויטקא

 .רעדרעמ
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 ועגאל• החמשמ רעשידיי ועד ,דאירטא רעזדנוא
 .~אטעג ןומ ועוועג סאד ןוא

 *עגלא יד ."םראשטש, :ןסייהעג טאה דאירטא רעזדנוא

 רעד .ןאמ 700 תפ ןענאטשאב זיא רענאזיטראפ לאצ עניימ

 .םעפורג ריפ ןיא טלייטעגרעדנאנופ ןעוועג זיא דאירטא

 יד תחא •ןדיי עזיולב ןופ ןעוועג טעמכ זיא עפורג רעזדנוא

 130 רעביא עפורג רעזדנוא טאה טלייצעג .ןסורסייוו 10

 ריא טאהעג טאה עפורג רעדעי .ןעיורפ 30 ןענירעד ,ןאמ

 :רעדא רעמונ ןטיול ןפורעג ןעמ טאה עפורג רעזדנוא .רעמונ

 ־עג ךיז טאה עפורג רעזדנוא ןיא ."אפורג איאקסיערוועי"

 ןופ רעדעי ;ךעלדיימ עשידיי יד קנאדא ,באטש רעד ןענופ

 רעזדנוא .לדיימ שידיי ןייז טאהעג טאה אווטסלאשטאנ רעד

 רעקיצנייא רעד ;טנפאוואב טוג רעייז ןעוועג זיא דאירטא

 ןשטנעמ 90% ייב .גנונעפאוואב רעלאסאלאק אזא טימ דאירטא

 :ץיזאב רעייז ןיא .ללכ ךרדב טנפאוואב ןעוועג ןענעז

 עפורג רעזדנוא .ןטאמארא עטכייל 2 ןוא ןטאימעלופ 120 ייב

 ,ןסקיב ןוא ןטאמאטיוא תחא ןטאימעלופ 27 טגאמראפ טאה

 ערעסערג עקירביא יד רעסיוא .רעוועג ץרוק ןוא ןטאנארג ליפ

 ןעוועג ןענעז ןאמ 200 ייב טלייצעג ןבאה עכלעוו ,ןדאירטא

 ךאווש ןעוועג ןענעז ייז !ןדאירטא עניילק ץנאג עכעלטע

 .טנפאוואב

 ,רעגאל־התפשמ רעשידיי רעסיורג א ןעוועג ךיוא זיא םע

 טימ ןעיורפ ,ןשטנעמ ערעטלע ליפ ןענופעג ךיז ןבאה סע ווו

 טימ ךיוא ,ןפלאהעג ליפ ייז טאה עפורג רעזדנוא .רעדביק

 ןצונאב טנאקעג טשינ ייז ןבאה רעוועג לסיב םאד .רעוועג

 טעברא ערעווש א טאהעג ןבאה ייז .שטייד ןטימ ףמאק םוצ

 ןעוועג ןענעז ייז .ןסע — ןשטנעמ ליפ יוזא ראפ ןעמוקאב וצ

 רעייז .ןדאירטא יד ןופ טלגנירעגמורא קידנעייז ,רעכיז ץנאג

 .רעוועג ןעמוקאב וצ ףיוא ןעוועג זיא גנוגנערטשנא עצנאג

 ןשידיי םעד טכוזאב לאמ ןטשרע םוצ באה ךיא ןעוו

 לענש יוו ,טרעדנווועג קראטש ךיז ךיא באה ,רעגאל־החפשמ

 לפיוו טימ י ןבעל םעיינ םעד וצ טסאפעגוצ ךיז ןבאה ייז

 ןייק .רעוועג ךיז ןפאש ייז תואצמה יילרעלכ ןוא עיגרענע

 וצ ןפוא רעד יוו ,ןעוועג בושח טשינ יוזא ייז ייב זיא ךאז

 ךיז ןבאה רעבייוו ןוא ןדיי ערעטלע .רעוועג ךיז ןפאשראפ

 רעטסערג רעד .טימרעד ןייגאב וצ ךיז יוזא יוו ,טנרעלעג

 :ןעוועג זיא ,ךעלדיימ ייס ךעלגניי ייס ,רעדניק יד ןופ םולח

 !סקיב א

 רעטסוש .דיראי א ףיוא יוו טלמוטעג ךיז טאה רעגאל ןיא

 ־יילפ ןבאה רעסאלש ןוא רעריזירפ ,רעכאמרעגייז ,רעדיינש

 םרעגייז ענעדישראפ טפיוקראפ ןוא טלדנאהעג •טעבראעג קיס

 םרוק ןיא ןעגנאגעג זיא םאוו ׳העבטמ יד .ןכאז ליפ דאנ תא

 .רעוועג :ראנ ,דלאג רעדא טלעג ןייק ןעוועג טשינ זיא

 רענאזיטראפ יד .קראמ רעקידריווקרעמ א ןעוועג זיא םע

 ייז ןעוו .קראמ םעד טנעקעג ןבאה טנגעג רעצנאג רעד ןופ

 ןגעלפ ,ןכאמ טכערוצ רעדא ןעמוקאב סעפע טפראדעג ןבאה

 רעייז ןופ שינעביולרעד א טימ רעגאל־החפשמ ןיא ןעמוק ייז

 רעדא ןטאנארג ,ןסקיב ןופ ןלייט ענעכארבעצ ראפ .דאירטא

 ־אשזראפ ענעכארבעצ תפ .ןעמוקאב ץלא ייז ןגעלפ ןליוק

 ןאק׳מ זא ,ןלאפעגנייא טשינ םענייק זיא סאוו ,ןלייט עטרעוו

 ןוא .ןסקיב טלעטשעגפיוא ייז ןבאה — ןכאמ סעפע ןופרעד

 טימ ןוא ןייגקעווא סעפורג ,םעפורג ןגעלפ ןסקיב יד טא טימ

 ראפ ןפאשנייא םאד .רעוועג ןרעבאהרעד ןעלטימ יילרעלכ

 א ןעוועג ןיילא ךיז ראפ ןיוש זיא ,ןסע הנחמ עסיורג אזא

 ןיא קידנעייגניירא ,גנוטיידאב־ספמאק רעסיורג ןופ ךאז

 ־ינראג עשישטייד טימ לופ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעפרעד

 רעייז טימ ןקידנע םע ךיז טגעלפ לאמנייא טשינ .ןענאז

 .ןטסולראפ ערעווש

 טמאטשעג טאה ןדיי עלא יד ןופ לייט רעטסערג רעד

 .םינאלס ןופ

 ןעגנובעלרעביא ערעייז ןיא טריסערעטניאראפ ךיז באה׳כ

 ןאטעג ןבאה ייז לפיוו ןעזעג תא דלאוו םוצ זיב אטעג ןופ

 קראטש יוו ןוא גנוגעוואב עשינאזיטראפ יד ןריזיגאגרא םייב

 .ןראוועג ךאנרעד ןעגעז ייז טלוועאב

 רעשידיי רעסיורג א ןעוועג ,טסווואב יוו ,זיא םינאלס

 ,טפאשרעה רעשיטעיוואס רעד ןופ טייצ רעד ןיא .רעטנעצ

 .םינאלס ןייק ןגיוצעג ןליופ ןופ םיטילפ עשידיי ליפ ךיז ןבאה

 גנורעקלעפאב עשידיי יד טאה ,ןיידא ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 ןביוהעגנא ךיז ןבאה דלאב .תושפנ טנזיוט 25 רעביא טלייצעג

 ,ןעלטימ ערעדנא טימ ראנ ,טאטש רעדעי ןיא יוו ,תוטיחש יד

 •תונווכ־דראמ ערעייז תליחת ןיא ןשוטראפ וצ ידכ

 א ייב ןעמוקעגמוא ןענעז הטיחש רעטשרע רעד ןיא

 .אטעג ןיא טבעלעג ןבאה עקירביא יד .ןדיי טפלעה

 ,טעטימאק־םפמאק א ןפאשעג ךיז טאה םעד ךאנ ךיילג

 עשיסור 10 א ייב .רעוועג ןפאש ןסאלשאב :עטשרע סאד

 םורא דלאוו א ןיא ןענופעג ךיז ןבאה עכלעוו ,ןרידגאמאק

 — 10 יד ןשיווצ) ןעלפ ןיא ןעמענ ךיז קידנזאל טשינ ,םינאלס

 ־אטשעג ןענעז ,(דאירטא ןשידיי רעזדנוא ןופ רידנאמאק רעד

 ,אטעג ןיא טעטימאק־םפמאק םעד טימ גנודניבראפ א ןיא ןענ

 םעלא טימ הידנאמאק יד ןגראזאב ןביוהעגנא טאה רעכלעוו

 אטעג ןיא עיצאריפסנאק םתרג ןיא קידנטעברא ;ןקיטיינ

 ןעלמאזוצפיוא קידנבתהנא ׳ןשטייד יד .רעוועג ןפאשנייא ראפ

 ףתא טזאלעגרעביא ןבאה ןסור יד םאוו ,רעוועג סנפיוה יד

 ,לאפרעביא ןשיצאנ םעד תמחמ ןגעוו ענעטארטעגקירוצ יד

476 
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 ןבאה עכלעוו ,ןדאלקס־רעוועג ןיא טלדנאווראפ םע ןבאה

 ךיוא זיא רעגאל אזא ."רעגאל עטוב" :ןסייהעג ייז ייב

 .ןדאלקס יד ןיא ןעוועג זיא טעברא ליפ .םינאלס ןיא ןעוועג

 טעברא רעד וצ .טקיניירעג תא טריטראס רעוועג םאד טאה׳מ

 ןופ םינימ רעטנזיוט רעקילדנעצ .ןדיי ןעמונעג ןעמ טאה

 יד .ןענופעג ןטראד ךיז ןבאה ,ןביירשוצסיוא טשינ ,ןיז־ילכ

 *ראעג טראד ןבאה םאוו ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי עשידיי ליפ

 תובשחמ ענעדישראפ ןבאה ,רעוועג סאד ןקינייר םייב טעב

 ׳דרימ ראפ טיירגעגנא ליוק יד זיא רשפא" .ייברעד טאהעג

 .(רעוועג שיסור ןצונאב ןשטייד יד ןגעלפ ןדיי ןסיש םייב)

 ןגאז טגעלפ רענייא יוו ,ייברעד ץיוו א ןייגמורא טגעלפ׳ס

 טשינ טסלאז וד ׳ליוק יד םיוא טוג קינייר" :ןטייווצ םוצ

 טגעלפ ןטימניא ."גנוקיטפיגראפ־טולב א ןפיש םייב ןעמוקאב

 ןענעבנגסיורא ראג רשפא :קנאדעג רעטייווצ א ןפיולכרוד

 ־יווקיל" ןופ גאט םעד ףיוא םע ןטלאה ןוא רעוועג לקיטש א

 תומת" ראנ ,הטיחש רעד וצ םפעש א יוו ןייג טשינ ..."עיצאד

 ןקעלפטנא וצ טאהעג ארומ טאה רעדעי ."םיתשילפה םע ישפנ

 .ןטייווצ םעד ראפ תובשחמ ענייז

 ןפעלשניירא ןבדהעגנא םיעדוי אלב טאה רעדעי רעבא

 טעטימאק־ספמאק רעד .רעוועג לקיטש א םעפע אטעג ןיא

 "רעגאל עטוב" רעד זא ,ןענאטשראפ ךיוא טאה אטעג ןיא

 גנאל טשינ .רעוועג ןפעש וצ ףיוא עלעווק עטסעב יד זיא

 עקיטכיט ןראוועג ןענעז "רעגאל עטוב ןופ רעטעברא יד ןוא

 .טעטימאק־ספמאק ץא רעדילגטימ

 *טרעוו ליפ ןלעטשוצ ןביוהעגנא טאה טעטימאק רעד

 ."רעגאל עטוב" ןופ רעריפנא ןשישטייד םעד ראפ תונתמ עלופ

 וצ רעמ ןביוהעגנא טאה שטייד רעד .ןפלאהעג טאה םע

 ןדוי יד" .טעברא רעד ייב ךיז ןעיירד וצ רעקינייוו ,ןערוכש

 טגראקעג טשינ ךיוא טאה׳מ ."ןדוי עטוג ןדראוועג ןענעז

 ןדיי ןבאה ךאנרעיוזא .ןשטייד עקירביא יד ראפ תונתמ ןייק

 .אטעג ןיא רעוועג טכארבעגניירא

 טרעסערגראפ לאמא םאוו ךיז טאה טעטימאק־םפמאק ןיא

 טיירגעג ךיז טאה׳מ ןוא קעווא זיא רעטניוו רעד .טעברא יד

 ןופ םעיצאדיווקיל עקידנטראוורעד יד וצ — גנילירפ םוצ

 יד ןיא הדמתה טימ טעבראעג ןבאה םרעסאלש .ןשטייד יד

 קראטש־ןזייא ןוא ,רעוועג םאד ןלעטשפיונוצ םייב טכענ

 יד וצ קידעבעל ןלאפוצניירא טשינ ןסאלשאב רעדעי טאה

 *םפמאק םענופ ןראוועג טקישעגסיורא ןענעז םיחילש .ןשטייד

 קידנגיילראפ ייז ,דלאוו ןיא ןרידנאמאק יד וצ טעטימאק

 יד זא ,טהנעטעג ןבאה ןרידנאמאק יד .אטעג ןופ ןשטנעמ

 ־ספמאק רעד .אטעג רעד ראפ ךעלצונ טציא ןענעז ןשטנעמ

 יד ראפ רעוועג םאד ןלעטשוצ ראנ ייז ףראד טעטימאק

 ־ינאגרא וצ ןא טציא ןבייה ייז סאוו ,םעפורג עשינאזיטראפ

 ערעסערג רעדלעוו יד ןיא ןעיצ ךיז ןלעוו םע ןעוו .ןריז

 ןריפשרעד ךיילג םע ןלעוו ,אטעג רעד ןופ ןשטנעמ סעפורג

 קידנעטשלופ טעוו ןאלפ־ריזינאגרא רעייז ןוא ןשטייד יד

 .העזו טשינוצ

 רעד החמ ןפאשעג ךיז טאה סאוו ,לאנעסרא־רעוועג א

 רעוועג םאד ןגארטרעביא טכאנ ייב טכאנ טגעלפ ,אטעג

 .דלאוו ןיא הידנאמאק יד וצ אטעג ןופ

 ןבאה ,ןוז־סגנילירפ רעד ןופ ןלארטש עטשרע יד טימ

 ; רענאזיטראפ ןופ סעפורג ןסקאוווצרעדנאנופ ןביוהעגנא דיז

 ,רעדלעוו יד ןיא טרעטניוועג ןבאה םאוו ,ענעפאלטנא עלא

 טאה רעוועג ןגעוו .ןרידנאמאק יד םורא טריפורג ךיז ןבאה

 טסווועג טשינ וליפא טאה רענייק .ןגראז טפראדעג טשינ ןעמ

 יוו ,ןראוועג ןטלאהעג זיא םע לייוו ׳טמאטש םע ןענאוו ןופ

 ...לודג דוסב ,טנאמרעד ןביוא

 .רעוועג ךס א רעייז ןיא טקיטיינעג ךיז ןעמ טאה טציא

 .טייקיטביהאפמוא ץפ ןלאפ ךס א ןעמוקראפ ןגעלפ רעבירעד

 :ןעשעג זיא םאוו ,טקאפ א ןענעכייצראפ וצ זיא םע

 םעפול יירד בייל רעייז ףיוא ןגארטעג ןבאה עכלעוו ,ןאמ 3

 רעד םאג רעד ףיוא ןפארטעג״ל. ייז טאה ,ןטאימעלופ ןופ

 ייז טאה רע .טעברא ףיוא ייז ןעמונעג ןוא ראסימאק־טיבעג

 *עג ןבאה ייז .טנאיצילאפ א ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא

 ־נייא טשינ ךיז ייז ןענאק אד ןוא ,סאג א ןקינייר טפראד

 טוג א ךיז ייב טאהעג טאה ייז ןופ רענייא םאוו ,סנ א .ןגייב

 רעד .טנאיצילאפ ןבעל ןפראוועגקעווא םע טאה רע .לרעגייז

 ןביוהעגפיוא םע טאה ןיגע םעד קידנעייזספות ,טנאיצילאפ

 .ןראוועג םלענ ןענעז ןדיי 3 יד — טיירדעגקעווא ךיז ןוא

 םאוו ,טייקשידלעה ץא הרובג עשידיי־שיפיצעפס יד

 ןפמאק יד ןיא ןזיוועגסיורא טאה דאירטא רעשידיי רעזדנוא

 .ךיז ראפ לטיפאק שיארעה א זיא ,ןשטייד יד טימ

 ׳קא" עלא יד ייב זא ,ןכיירטשרעטנוא ייברעד זומ ןעמ

 רעדרעמ עשיצאנ יד ןגעק ןעגנומענרעטנוא־םפמאק ןוא "סעיצ

 ייב םע זיא ,ג״דא ןענאב ןסיירפיוא ,ןעייסאש ןרינימ :יוו

 ׳המחלמ יוו םשה שודיק רעמ ןעוועג ןאזיטראפ ןשידיי םעד

 ־ראפ רעשידיי רעד .עיגעטארטס יוו ׳דובעי לאו גרהי" רעמ

 ןייז־בירקמ זיירפ ןדעי ראפ המ רע זא ,טליפעג טאה ןאזיט

 ןייז זיא ,טיוט ןרעכיז ןגעקטנא ןייג ןייז ןוא ןבעל ןייז

 גנוניוטש ליפ יוזא טימ ןעמ טאה ראפרעד .הווצמ עטסקילייה

 םעד טכארטאב ןזיירק עשינאזיטראפ עלא ןיא רעדנווו ןוא

 ...ןאזיטראפ ןשידיי םענופ טסול־ספמאק

 ־םירוסי ןקיטולב םעד ןרעדליש ראנ טלאוועג אד באה דיא
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 ןופ ןעגנאגעגכרוד זיא ןאזיטראפ רעשידיי רעד םאוו ,געוו
 זיב אטעג ןופ טעבנגעגסיורא ךיז טאה רע ןעוו ,ןא עגר רעד
 ןפמעק וצ גנוקיטכעראבכיילג ןוא רעוועג ןעמוקאב טאה רע
 םעד ןגעק םעפורג עשינאזיטראפ ערעדנא עלא טימ ןעמאזוצ

 .אנוש ןקידתופתושב

 דנאלשטייד־יצאנ ןופ הלפמ עקידנרעטעמשעצ רעד דאנ
 ןייק ןעמוקעגנא דיא ןיב ןטעיוואס יד ןופ גנויירפאב ןוא

 .* לארשי־ץרא

 רעשידיי רעד ןופ המחלמ־םגנויירפאב רעד ןיא ןלאפעג *
 .("םילפונהו םימחולה" :עז) 1948 ןיא הנידמ

 ןרעטסאג דורב
 ערעדנא ןופ טלייטעגסיוא דיז דע טאה דניק םלא דאנ
 ןיא טנרעלעג .עיצאטנעירא רעלענש ןוא חומ ןפראש ןייז טימ
 .עטסקיעפ יד ןופ רענייא ןעוועג םוטעמוא ,תובישי ןוא םירדח

 טגיילעג ןוא םיא טימ ץלאטש ןעוועג ןענעז ןרעטלע ענייז
 :תונדמל ץפ טיבעג ןפיוא ןעגנונעפאה עסיורג םיא ףיוא

 דאנ םיא ןופ טעוו םע בר רעסיורג אראפ םאוו ,עדוי ימ
 .ןסקאווסיוא

 הבישי רעד ןיא טפראדעג טאה דורב ןעוו ,לאמנייא ראנ
 ,הבישי רעשזמאל רעד ןיא ןעוועג זיא םאד) ןרעקקירוצ דיז

 ,ןרעטלע ענייז טרעלקרעד רע טאה ,(ראי 16 קידנעייזטלא
 ןרעווש םעד ןלעטשוצראפ דיז דעווש .רעמ טשינ טראפ רע זא
 לפיוו ,ייז ףיוא טכאמעג ןבאה דייר עקיזאד יד סאוו ,םשור

 ...בוטש רעייז ןיא טכארבעגניירא טאה םע ץזייל עקיטייזנגעק
 ליפ ןפארטעגנא ךורב טאה גנאגסנבעל םעיינ ןייז ףיוא
 .טפמעקאב גלאפרעד םיורג טימ טאה רע עכלעוו ,םילושכמ

 ןשיריל א ז לוק םענייש א טימ טשטנעבעג םיא טאה רוטאנ יד

 ןדאי־טנגוי יד ןיא

 ייב אנאיפ ןליפש ןוא •אשזדעפלאס טנרעלעג .ןאטיראב
 זיא רעכלעוו ,אלאסנאוו ייב - דאנרעד ןוא ןעימאקירדאמ
 ־יליופ רעד ןיא גנאזעג ןוא קיחמ ץפ ראסעפארפ ןעוועג

 •ראנימעס ןיא דיוא ,יי עיזאנמיג רעש

 1938 ,״הרשכה״ ףיוא ראפפא ןייז וצ — קעטפאג ךורב

 .שיערבעה ענעסקאוורעד ןוא רעדניק טנרעלעג טאה רע

 ןוא רעכיב ףיוא טראפשעגפא רע טאה טסנידראפ ןייז ןופ
 ־עפארפ .גנודליב רעניימעגלא רעד ןיא דיז ןעמאקלאפראפ
 ־עג טאה רע עבלעוו ייב ,עיזאנמיג רעשיליופ רעד ןופ ןראס
 ןבאה — ג״דא קיטאמעטאמ ,שילגנע :יוו טאווירפ טנרעל

 .ןטייקיעפ ענייז טרעדנווואב

 א ןיא ץא "ריעצה רמושה" ןיא רבח א ןעוועג זיא רע
 ענעבירשעגנא ענייז .הצובק־שאר ןראוועג טייצ רעצרוק
 ,ןטנווא עשירארעטיל ףיוא ןענעייל ןעמ טגעלפ ןעלקיטרא

 ,ןעמוקעגראפ ייטראפ רעד ןיא טפא ןענעז םאוו

 ־גאק א טכעלטנפעראפ אוויי רעד טאה ראי ןט־1936 ןיא
 ךורב ."ןעמעלבארפ־טנגוי ןגעוו גנושראפ" .ט .ד ףיוא םרוק
 ץא רעביב־גאט ענייז ןופ ןגוצסיוא עקינייא טקישעג טאה
 ןעמאזוצ גנונעכייצסיוא םלא ךוב לופטרעוו רעייז א ןעמוקאב
 ־אב ,עיסימאק־רעטכיר רעד ץפ ווירב־םגנוקיטומרעד א טימ
 ןקידנעמוקפיוא ןא םיא ןיא ןעז וצ זיא םע זא ,קידנקרעמ

 .טעברא ןייז ןצעזראפ ןכב ףראד ןוא ,טנאלאט

 ־עג דיז טאה "ריעצה רמושה" ןופ הפוקת ענעדלאג יד
 ןופ ץיפש רעד ןיא ןענאטשעג ןענעז עכלעוו יד .טקידנע
 עוויסנעטניא ערעייז ןבעגפיוא טזומעג ןבאה ,גנוגעוואב רעד
 ןייק — לייט ,לארשי־ץרא ןייק ןראפעג ןענעז לייט .ןטעברא

 .ןקעווצ־סגנודליב בילוצ דנאלסיוא
 יבצ ץא ץנימרעפפוק־ןתשוחנ בקעי ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 .העימש ץא םיטש רעד ןופ גנולקיווטנא ;ןטאנ *
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 סאוו ,ר״תיב םעד ןריזינאגרא וצ ןביוהעגנא ןבאה ןאמרעטאל
 ןוא עטסערג יד ןופ ענייא ןראוועג טייצ רעצרוק א ןיא זיא
 ןגיינ טאטשגא ,ךורב טרעוו — סעיצאזינאגרא עטסקידנעילב
 ןחמ לכ םדוק זא ,קידנריוואטאמ ,טסירתיב א ,סקניל וצ ךיז
 רעטנוא ןדאב א ןבאה ;רעקלעפ ערעדנא יוו דיילג ןרעוו ןדיי

 ...קידהכולמ ןעקנעד ןוא סיפ יד

 ־שאר טרעוו ׳תובהלתה טימ ךורב טעברא ר״תיב ןיא
 לייטנא טמענ .גנוטלאווראפ רעד ןופ רבח א ןוא הצובק
 ןיא ןאד ןעמוקעגראפ זיא סאוו ,םיכירדמ יד ןופ םרוק םעניא

 .גגונעכייצסיוא ןא טימ טקידנעראפ ןוא עשראוו
 סאד .לארשי־ץרא ןופ טכארטעג קידנעטש טאה ךורב
 וואראזאלרא ץפ טיוט ןטימ .םולח רעסיורג ןייז ןעוועג זיא
 רעד טימ יקסניטאבאשז ץפ ןפמאק ערעווש יד ךאב ןוא
 א רעייז ר״תיב רעד טמוקאב ,עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ
 ןיא ןדאב רעד יוו טליפ ךורב .ןטאקיפיטרעס לאצ עניילק
 זיירפ ןדעי ראפ חמ רע ןוא סיפ יד רעטנוא טנערב ןליופ
 ,ליצ ןייז ןכיירגרעד וצ ידכ ןוא ,לארשי־ץרא ןייק ןראפ

 .ריעצה רמושה ןדפ ןעייר יד ןיא קירוצ םוא ךיז רע טרעק

 ("הרשכה" ףיוא) קמטפאג ךורב

 ןייז טקידבעראפ רע ווו ,ןידנעב ןייק הרשכה ףדא טראפ
 אטעג ןיא רעפמעק רעשידלעה ןוא רידנאמאק סלא ןבעל
 עקימוראטנגעג ןוא עקיטראד יד ןופ ןעייר יד ןיא ןוא

 .רענאזיטראפ

 .מ .ל .ךורב ורכז יהיו ד״יה

* 

 ,המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ביוהנא ןיא ךיילג

 ־שטייד ןייק טקישעגקעווא ץא טפאכעג םיא ןשטייד יד ןבאה
 ןפיולטגא וצ ןעגנולעג םיא זיא׳ס .טעברא־סגנאווצ ףיוא דנאל
 ־עגפיוא .ןידנעב ןייק קידנכיירגרעד ,רעגאל סטעברא םענופ
 רעביא רידנאמאק סלא אטעג רענידנעב ןיא ןראוועג ןעמונ
 זיא קיטייצכיילג .ץאלפ ןפיוא עיצאזינאגרא־ספמאק רעד

 דמוא ןבאה סאוו ,ןראטאזינאגרא יד ןופ רענייא ןעוועג רע
 ץנאג רעביא הנחמ עשיצולת עשידרערעטנוא יד טלעטשעג
 ןוא ראטאזינאגרא רעד ןעוועג ךיוא זיא רע .עיבמעלגאז
 רעטלע ןיא רעדניק םימותי ראפ "דיתע" ץובק ןופ רעיצרעד
 ןופ ןעמונעגסיורא ןראוועג ןענעז םאוו האי 10—16 ןופ

 .זיוה־םימותי
 > ראטקורטסניא רעשירעטילימ ןעוועג ךיוא זיא קעטפאג

 .רעוועג טימ ןייגוצמוא יוזא יוו ,טנרעלעג טנגוי יד טאה רע

 קעטפאג ךורב ןענדפעג ךיז ןבאה׳ס ווו העקנוב םעד ןיא
 רעד ןעוועג זיא ,אשזוראבלאד עקמורפ עטרבח ןייז טימ
 *ראסיוא ראפ ןטאטשראוו ךיוא יוו סאפאז־רעוועג רעצנאג

 זיא לארטנאק םקעטפאג רעטנוא .רעוועג וויטימירפ ןטעב
 םאוו ,סרעקנוב ערעדנא ןיא ךיוא רעוועג ןראוועג טלייטראפ

 .ןידנעב ןיא ןענופעג ריז ןבאה

 טרינאלפ ןבאה עכלעוו ,יד ץפ ןעוועג ךיוא זיא קעטפאג
 טראד זא קידנסיוו ,ייקאוואלס רעד ןיא געוו א ןענעפע וצ
 ןעמאזוצ עפורג א .רעקיסעמ א םישזער רעשיצאנ רעד זיא
 ןזאלראפ וצ טיירגעגוצ טאהעג ןדש ךיז ןבאה ןקעטפאג טימ
 רעד רעבא .רעזייוו־געוו םעד ףיוא טראוועג ראנ ןוא ןידנעב

 רעטמיטשעגפא רעד וצ ןזיוואב טשינ ךיז טאה רעזידו־געוו
 זיא טכירעגמוא .ןראוועג טשינ וצ ןיא ןאלפ רעד ץא ...טייצ
 *סאמ טוג עלא רעביא לאפרעביא רעשיצאנ רעד ןעמוקעג

 א רעדא ,לאפוצ א ןעוועג זיא׳ט רעדא .סרעקנוב עטריק
 ןידנעב ץא טארנדוי רעד זיא טסווואב יוו לייוו ,טארראפ
 .עיצאזינאגרא־ספמאק רעד טימ טקילפנאק ןיא ןענאטשעג

 — רעטרע ערעדנא ןיא ןטארנדוי רעדנא יוו — טארנדוי ר עד

 םאוו ,ןדיי לאצ יד ןלעטש וצ ףראד׳מ זא ,ןטלאהעג ןבאה
 *סיורא הערי ןדיי יד זא ,קידגביילג ,טגנאלראפ שטייד רעד

 טאה .גרא־םפמאק יד ןכלעוו ןגעק ,טעברא ףיוא טקישעג
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 ־ראפ וצ ךיז טגגוי יד טיירעגעגוצ ןוא טלעטשעגנגעק ךיז
 .רעוועג טימ ןקידייט

 ןשטייד יד יוו םעד דאנ — 1943 טסוגיוא ןט־3 םעד
 ךיוא — םרעקנוב עקירביא יד טרידיווקיל טאהעג ןיוש ןבאה
 .קעטפאג ןעוועג זיא׳ס ןכלעוו ץא ,רעקנוב םעד טקעדטנא

 ןזיוואב ךיז טאה םע ןוא דרע לסיב א טראשעגפא ןבאה ייז
 ןסירעגפארא רעטצנעפ םעד ןופ טקיד םעד ןבאה ייז .טקיד א
 יד טקעטשעגניירא ןבאה יצאנ א דאנ טימ טנאנעטייל א ןוא

 קידנעייטש ,קעטפאג טאה עגר רעד ןיא .רעטצנעפ ןיא פעק
 םיצאנ עדייב .רעוועג םאד טליצעגנא ךיילג ,ךאוו רעד ףיוא
 .טרא ןפיוא ןראוועג טעגרהרעד ןוא ןראוועג ןפארטעג ןענעז

 ןבאה ,רעקנוב םעניא ןייגוצניירא קידנבאה ארומ ׳ןשטייד יד
 ןופ עלא ץא ןטאנארג־טנאה טימ רעקנוב םעד ןפראוואב

 .ןראוועג טעדנוווראפ ךעלברעטש ןענעז רעקנוב

 ןבאה ןשטייד יד םאוו ,יד ץפ רענייא רעביא טיג םע יוו
 ־בוב ןיא ןזאלפארא דיז לאז רע ,טרא טייווצ א ןופ טכארבעג
 םעדכאנ זיא — ,םיתמ יד ןוא רעוועג םאד ןעמענסיורא ,רעק
 רעקימייל רעד ןיא רעוועג םאד טפוטשראפ טאה קעטפאג יוו
 ידכ ,םארטש רעסאוו א ץפ ןסאגאב ןעוועג זיא סאוו ,דרע
 יוו ןעזעג רע טאה ,ןשטייד יד וצ ןלאפניירא טשינ לאז םע

 ןיא ןדייוועגניא יד טימ ןגעלעג לייט א ןענעז רעפמעק יד
 טניישעגםיורא טאה אשזוראנלאד עקמורפ זא ץא ,ןסיורד
 ךורב ןגעלעג זיא ריא ןבעל ןוא םולב עקידנעילב א יוו
 רעטרעוו עטצעל יד טגנערבעגסיורא טאה רעכלעוו ,קעטפאג
 ןיב ךיא ,עקמורפ ,עז" :לדיימ ןייז וצ טעדנעוועג ,ענייז
 עדייב ןלאז רימ ידכ ׳רעקנוב םעד ןיא ריד וצ ןעמוקעג

 ...ךבראטש ןעמאזוצ

 לאדעמ א ןעמוקאב טיוט ןכאנ ׳1946 לירפא ןט־19 םעד
 ־ספמאק) ׳ךינשטעלאוו שזישזק" גנוריגער רעשיליופ רעד ןופ

 .(ץיירק

 .ס .מ :טכארבעג

¥ 

 ־געב ץפ עטעוועטארעגפא ןא ,עקנאזיטראפ א ,רענצנאל הוח
 :טלייצרעד אטעג רעניד

 באה ,ןידנעב ןיא טייז רעשירא רעד ףיוא ןיוש קידנעייז
 רעקנוב־יירעשעוו םעד ןופ ןטייהלצנייא טסווורעד ךיז ךיא
 םאוו ,עפורג םירבה רעד ןופ םוקמוא ןשיגארט ןגעוו ןוא
 קעטפאג ךורב ,אקצינטאלפ עקמורפ :ןענופעג טראד דיז ןבאה
 ןופ עדייב ןעמאטש) אשזוראנלאד עקמורפ עטרבח ןייז טימ
 היבוט ץא דראנרעב הוודח ,ןאשטאב הרופצ ,(קסוטלופ

 (הרוש רעטשרעטנוא רמד ןיא סקניל ןופ רעטשרע) קעטפאג ךורב טיזנ גירק־טלעוו ןט־2 סעד ברע רעבערג־סעפאקא
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 *אב עלא .שטיוואבאקאי הנינפ עטרבח ןייז טימ יקסראווד

 טמא ןפיוא ןענאטשעג זיא קעטפאג ךורב זא ,ןגייצ ןזייוו
 טייל־.0.0 ייווצ ןעזרעד טאה רע ןעוו .רעריפשסיוא םלא
 ,טנאוו םוצ גנוטכיר רעד ןיא רעטכיזעג יד טימ ןעייטש סאוו

 ־רעד ןענעז טייל־.ם.ם עדייב ןוא ןסאשעג ךיילג רע טאה
 זיא עפורג־.0.0 רעד ןשיווצ .ץאלפ ןפיוא ןראוועג טעגרה
 ־סיורא ןענעז דלאב •שינעלמוטוצ עקראטש א ןענאטשטנא
 ךישאמ טימ טאטשעגסיוא ׳ןעגנולייטפא־ףליה ןראוועג ןפורעג
 עצנאג יד ןסירעגפיוא ןבאה ייז .ןטאנארג־טנאה ןוא רעוועג
 יד ןעוו ןוא לאירעטאמ־סיירפיוא טימ טנגעגמוא־רעקנוב
 *טנא ךיז טאה ׳גנאגנייא ןופ ןסירעגסיורא ןראוועג זיא ריט

 ןיא ןפראוועגניירא ןבאה ןשטייד יד .רעקנוב רעד טקעלפ
 ־ץשאמ טימ ןסאשאב ןוא ןטאנארג־טנאה רעקנוב ןופ ללח
 ךאנרעד .העש עכעלטע טרעיודעג טאה "עיצקא" יד .רעוועג
 ןיא רעסאוו טמארטשעגניירא רעדרעמ עשיצאנ יד ןבאה
 *אטעג עשידיי" יד ןליופאב ייז ןבאה ףוס םוצ .ץירא רעקנוב

 סאוו ,רעפרעק עטיוט יד ןפעלשסיורא ןלאז ייז ,"ייצילאפ
 רעפרעק 7 .רעסאוו ןוא רעייפ ץפ ןראוועג ןפארטעג ןענעז
 יד טימ ןרעדנא ןבעל רענייא ןראוועג טגיילעגסיוא ןענעז
 זדנוא טאה ייצילאפ יד ץפ רענייא .ןוז רעד וצ רעטכיזעג
 ןופ ןראוועג טשארעביא ןענעז ןשטייד יד זא ,ןבעגעגרעביא

 .ןעזעג ןבאה ןגיוא ערעייז סאוו ,םעד

 ןופ טלאטשעג םאד טרעדנווואב ייז ןבאה ןטסקראטשמא
 ענעסקאוועצ א יוו טילבעג טאה יז .אשזוראנלאד עקמורפ
 םינמיס ןזיוואב ךאנ טאה םאוו ,םירבח יד ןופ רענייא .זיור
 *רעטנוא טלאוועג טייהרעטגנערטשעגנא ךיז טאה ןבעל ןופ

 טאה ,ןדערסיורא סעפע ןוא ליומ םאד ןענעפע ,קידנציז ןבייח
 ,קיבייא ףיוא טכאמעג ליטש םיחצור יד ןופ רענייא םיא

 .ןיידא פאק ןיא ליוק א קידנקאהניירא
 םענעלאטש א טימ ןירעפמעק יד" ,אקצינטאלפ עקמורפ
 .טראוו ןטצעל ריא רעדרעמ יד ןגאז טלאוועג טאה ךליוו

 ־ראפ" וצ לעפאב א ןראוועג ןבעגעג זיא׳ס .טסיזמוא רעבא
 א ךאנ — עפורג־רעקגוב רעד ןופ םענייא ןדעי ךקיטיג
 פעק יד ןיא ןליוק לאצ א טימ — ןטיוט א רעדא ןקידעפישז

 .ץירא

 זא ,ןבעגעגרעביא זדנוא טאה ייצילאפ רעד ןופ רענייא
 ,רעקנוב ןופ ןגיוצעגסיורא ייז טאה׳מ ןעוו טייצ רעד ןיא

 ןטסיופ יד !טנעה יד ןיא רעוועג סאד טרעמאלקעג ייז ןבאה
 ."םילכ" יד טזאלעגפא טשינ ןוא טשטעווקראפ ןעוועג ןענעז

 ץא רעפרעק 7 עטרעכעלעגכרוד יד ןגיל ןבילבעג ןענעז יוזא
 .למיה ןקינוז ןרעטנוא ןסאגעג דיז טאה טולב עמעראוו םאד

 *געיוושא ןופ ןישאמ עצראווש יד ןעמוקעג זיא םנגראמוצ

 ןדש ןבאה סאוו ׳רעפרעק עטיוט 7 יד ןעמונעגוצ ,םישט
 .ןליופרעטנוא ןביוהעגנא

 קחצי ץפ טריטקאדער ,"תואטיגה תומחלמ" ךוב ןופ)
 ,ל״ז קאסאב השמ" רעטכיד ןוא (קעטנא) ןאמרעקוצ

 .(362—363 ןטייז
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 טנאקאב זיא אטעג רענידנעב רעד ןיא רעפמעק יד ןשיווצ
 יד רימ זיא גנע :דיל םאד ןראוועג ןעגנוזעג ןוא ןעוועג
 ־רעביא זיא דיל םאד .קעטפאג ךורב ןופ ןבירשעג ,"טלעוו
 רעטכיד ןטנאקאב ןברוד שיערבעה ףיוא ןראוועג טצעזעג

 .ל״ז קאסאב השמ

 ,לאניגרא ןשידיי םעד ןיא דיל סאד קידנעניפעג טשינ

 .גנוצעזרעביא רעשיערבעה רעד ןיא טכארבעג אד םע טרעוי

 יל לכמ יבחרמ ורצ
 (טלעוו יד ריס זיא גנע)

 - י - 0 יי -

 אלכ תבשוי לבתה יל לבת יבחרמ ורצ
 לודג דחא האלכו רגס ילע רוצמה

 דבעו ןדור — לבתה אובל אלו תאצל אל
 .לואש הצרא קנחמב .רמשמה ןיע — לוכבו

 עיקר ריפאי ןשעמ לילכ םירוחש םיננע
 םידאת םדמ המדא יהו האוש םיריטממ
 ז שפוחה יא םדא *א רשב לכל ץקה אב
 ...ןיד ןיא ןייד ןיא •יהת םייע לבתו

 .ס .מ :טכארבנמ דיל סאד

 ד״יה םיובנעפייא עבש

 קפס םוש ילב זיא ןטלאטשעג עטסשיארעה יד ןופ ענייא
 ןפורעג ריא טאה׳מ יוו רעדא ,עבש ענעמוקעגמוא שיגארט יד
 ןיא קסוטלופ ןיא ןראוועג ןריובעג זיא יז .םיובנכייא אינעשז
 יז טרעוו ראי ןט־1939 ןיא .(זיירק רעקאטסילאיב) ראי 1925
 טסוגיוא ןיא .םינאלס ןייק רוב־ינאוורעשט ץפ טקישעגרעביא
 רעד ןיא ןא טמוק ןוא עקנאזיטראפ ןיא יז טפיולטנא 1942
 טאה יז ."סראשטש" דאירטא םייב עפורג עשידיי רעט־51
 אטעג רעוועסאק יד ןעיירפאב םייב לאפנא ןיא ןעמונעג לייטנא
 ןא יז טמענ 1942 רעבמעטפעס ןט־14 םעד .1942 טסוגיוא ןיא
 "עוואכאמאס" רעד ןופ לוש א ןפאלקעצ ןיא לייטנא ןוויטקא

 ףמאק ןטמיראב ןיא ,(טנגעג רעמינאלס) שטיוואניוואנ ץא
 דניבראפ רעכלעוו ,לאנאק יקסנוגא ןופ זוילש ןט־10 םייב
 .ןאיאר רענאכעלעט ןיא רעפעינד ןוא שטעיפירפ ,גוב ןבייט יד

 ןיא לייטנא ןוויטקא ןא יז טמענ 1942 רעבמעוואנ ןיא
 לטעטש םייב ןאזינראג ןשטייד םעד ןפאלקעצ םייב ףמאק
 טריפעגסיוא זיא רעכלעוו ,(ואיאר רעצענינול) יציוועשטושט
 ןופ עפורג רעשידיי רעט־51 רעד ךרוד ךעלסילשסיוא ןראוועג
 םייב ףמאק ןיא ןעמונעג לייטנא ריוא טאה יז .דאירטא ד״א
 ןאזיתאג ןוא קאטראט ןסיורג םעד ןענערבראפ ץא ןפאלקעצ
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 ־אב טאנאמ ןיא (ןאיאר רעשטיוועצנאה) שטיוואקסינעד ןיא
 ־אטנעיווש ןאזינראג םעד ןפאלקוצ םייב ךיוא ; 1942 רעבמעוו
 םייב ןוא 1943 ראורבעפ ןיא (ןאיאר רענאכעלעט) אילאוו
 ־ראק) עישעליזדנעימ ןאזינראג םעד ןענערבראפ ןוא ןפאלקעצ
 םיורג ןזיוועגסיורא יז טאה 1943 יבוי ןיא .(ןאיאר רעזערעב זוט

 .טייקטסיירד ןוא וויטאיציניא

 יד ןיא ןעמונעג לייטנא יז טאה ראי ןט־1943 ןופ ךשמב
 יד ייב ,שטיוואנאראב—קסידב םעיניל יד ףיוא ןסיירפיוא
 ייב ןוא קסניפ—קסידב ןוא ןעדולב—עצישטנעראה סעיצנאטס

 .ןישטיהארד—ץעדאראה עיצנאטס רעד
 םאנוש םעד טימ ןענאלאשע ןציירד יוו רעקינייוו טשינ
 ריא ףיוא ןבירשראפ זיא קינכעט־סגירק ןוא טפארק עקידעבעל
 ןעמאנ א טכאמעג ךיז יז טאה סרעדנוזאב .עטגאק ספמאק
 רעד ףיוא ןאלאשע ןא ןופ סיירפיוא ןיא לייטנא ריא טימ
 םעד ,ידוב עיצאטס רעד ייב ,ץעינינול—שטיוואנאראב עיניל
 ןוא רעלופאפ רעייז ןעוועג זיא יז .1943 רעבמעצעד ןט־31
 טשינ טפאשדנאמאק ןוא רענאזיטראפ־ןטאדלאס יד ייב טבילאב
 ןופ רענאזיטראפ עלא ייב ללבב ראנ ,דאירטא ריא ןופ דאנ
 קורדסיוא םלא .גנוקינייאראפ רענאזיטראפ רעקסירב רעד
 ןעמ טאה ,טומ ןוא טייקשידלעה ריא ראפ גנונעקרענא ןופ
 ןופ רעוו ןטלעז סאוו ,רעוועג־טאמאטיוא ןא טקנעשעג ריא
 יז טאה קיטייצביילג) .עקנאזיטראפ ןיא טאהעג טאה ןעיורפ
 ,שטיוואמולב ר״ד ייב רעטסעווש־ןקנארק םלא טעבראעגטימ

 ־ראפ רענאזיטראפ רעקסירב רעד רעביא ראטקאד טפיוה רעד

 .(גנוקינייא
 ־ראפ עקינייא טימ ןעמאזוצ םיובנעכייא עבש עשידלעה יד
 דאירטא םייב עפורג רעשידיי רעט־51 רעד ןופ רענאזיט
 זוטראק) עוועלשזאג ףראד ןיא ןפארטעג ויז טאה ,"םראשטש"
 ןופ רענאזיטראפ עשיטימעסיטנא טימ (טנגעג רעזערעב
 ־יטנא ןא טריצאווארפ ןבאה עכלעוו ,"עוועיאפאלאק" דאירטא
 ןאטעג גאז א טאה ייז ןופ רענייא תא ,םעומש ןשיטימעס
 עינעשז ״!טעגרהעגסיוא קינייוו דאנ ךייא ןבאה ןשטייד יד״
 ןעירשעגסיוא ןוא טעלאטסיפ םעד טפאכעגסיורא ךיילג טאה
 עשידיי יד ."ןסישרעד טנוה א יוו ךיא לעוו וד יוו עכלעזא"
 ־םיורא טנעה עריא ןופ ןוא טקיוראב םיוק יז ןבאה םירבח

 .רעוולאווער םעד ןסירעג

 גנואיירפאב רעד ראפ גאט א ,1944 ץרעמ ןט־23 םעד
 רעקידנטערטפא רעד טימ ףמאק םעד תעב ,ןאיאר םענעי ןופ
 סוגנעמאזוצ םעד ייב ,עניארקוא ברעמ ןופ יימרא רעשישטייד
 ־ישטיהארד) קסרעשזאלעיב ןוא גוב־ארפעינד ןלאנאק יד ןופ

 .ןדנעטשמוא עשיגארט ייב ןלאפעג יז זיא (ןאיאר רענ
 ןוא ךרעטש רעטיור" ןדרא םעד טיוט ןכאנ ןעמוקאב

 עט־1 "המחלמ רעשידנעלרעטאפ ץפ ןאזיטראפ" לאדעמ םער
 ־דנאמאק רעד ךרוד ןראוועג טלעטשעגוצ יז זיא ךיוא .הגרדמ
 דלעה" ןוא ""ןאפעטיור" םנדרא יד וצ עדאגירב רעד ןופ טפאש

 ."דנאבראפ־ןטאר ןופ

 -אב רעבאזיטראפ רעד ןיא לייטנא רעשידיי רעד" :ךוב ןופ)
 ־אגאק ,דשמ ךרוד טריגאדער .דנאלסור־טעיוואס ןופ "גנוגעוו
 עיסימאק רעשיראטסיה רעלארטנעצ רעד ןופ רעטייל ,שטיוואנ
 ,228 .ז ,עילאטיא ןיא ת״חפ דנאבראפ רענאזיטראפ םייב
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 םיוגנכייא הינ׳ז
 .םינולסל המחלמה תונשב הלגלגתנש קסוטלופ תדילי

 ה׳צלוו" תורעיל 1942 טסוגואב הטלמנ לודגה חבטה ירחא
 דילש 51*ה תידוהיה הגולפב הלבקתנו (םיבאזה תרואמ) "הרונ
 םיינזיטראפה םידודגה תפקתהב הפתתשה .סור׳צש ש״ע דודגה
 תירפכה תימצעה הנגהה זכרמ שוקימב ,בוסוק וטיג רורחישל
 ירישעה רכסה דיל םסרופמה ברקב /ץיבוניוואגב ("הבוכומאס")
 ! (1942 רבמטפסב 14) ינאבאלאט רוזיאב יקסניגוא תלעת לש

 "םור׳צש" דילש תידוהיה הגולפה םע הפתתשה 1942 רבמבונב

 ז (ץנינול רוזיא) ץיבאו׳צ הרייעב ינמרגה בצמה־ליח דגנ ברקב
 ץיבוקסינדב ינמרגה בצמה ליח דגנ ברקב ליעפ קלח החקל איה
 לע ברקב ןכו (1942 ,רבמבונ) הרייעבש הרסנמה תפירשבו
 הביל ץמואו התמזוי תא החיכוה .1942 רבמצדל 5־ב ןאל רהנה
 1943 ראורבפב אילוו־אטניוושב בצמה ליח תדמשה תעשב

 ינויב ,(הזרבוטראק רוזיא) איסליזדנימב בצמה־ליח דגנ ברקבו
 תליסמ לש םיבר םישוקימב םג הפתתשה הנש התוא .1943
 ־ורד ,קסניפ ,קסידב תונחתה דיל ץיבונאראב—קסירב לזרבה
 תובכר הרשע־שולש לש ןתדמשה המשרנ התוכזל .דכו ןי׳צוה

 .יצאנה אבצה לש המחלמ־ירמוחו יח ןעטמ וליבוהש
 תבכרה שוקימב תופתתשהמ הל אב לודגה המוסריפ
 רבמצדב 31) ידוב תנחת דיל ,ץנינול-^ץיבונאראב תליסמב
 ברקב קר אל הצרעהלו הליהתל עדונ הינ׳ז לש המש .(1943
 ירוזיאב םינזיטרפה לכ ןיב םג םא יב ,הידקפמו הדודג ישנא
 ,יטמוטוא קשנ הל קנעוה התרובג לע הרקוהכ .קסירבו םינולס

 .הקנזיטראפב השא ידיב דקפוה תוקוחר םיתעל קרש

 האצמנ ובש ׳רוזיאה רודחיש ינפל דבלב דחא םוי הלפנ
 ־ברעממ גוסנה ינמרגה אבצה םע ברק תעשב ,(1944 סרמב 23)
 ־ולאיבו גוב—רפינד תולעת לש שגפימה םוקמ דיל ,הניארקוא
 רוטיע הל קנעוה התומ ירחא .(ןי׳צוהורד רוזיא) קסר׳ז
 ,"תדלומה תמחלמ ןזיטראפ" הילדמה ןכו "םודאה בכוכה"

 לש רדטימה תלבקל הדקפימה ידי לע העצוה ןכ !׳א הגרד
 ."תוצעומה תירב תרוביג" ראותהו "םודאה לגדה"

 העונתב תורוביג תוידוהי םישנ ,7.5.67 ״ץראה״ םיובנכייא הינד)
 .(ץיבונהכ השמ ,תיטייבוסה תינזיטרפה
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 שטיוואנאזאר יבצ
 ־ראפ רעד ןופ גנודנירג רעד ךאנ ראי בלאיד א רעפעגמוא

 עבלעוו ,ענליוו םורא עיצאזינאגרא רענאזיטראפ רעטקינייא

 ¬וכ עשינאזיטראפ ןענופעגסיוא לאמ עכעלטע טווורפעג ןבאה

 םאזניימעג ׳ןטעבראטימ ןוא ןדנובראפ ךיז ןעמעוו טימ תוח

 שטיוואנאזאר יבצ

 ־עג טשינ ייז זיא׳ס ןוא אנוש ןקידתופתושב םעד ןגאלש

 ־לופ ןופ) שטיוואנאזאר שרעה ןאזיטראפ רעד טאה — ןעגנול

 ־ראפ א ףיוא ןסיוטשעגנא ךיז 1942 רעמוז ףוס ןיא (קסוט

 עפורג א ןעוועג ןענעז םאד .זיירק רענליוו ןיא עפורג רענאזיט

 יד .עווקסאמ ןופ ןראוועג טקישעג ןענעז םאוו ,ןטסיטושאראפ

 טשיג רעבא םיורג רעייז ןעוועג זיא ףערטנעמאזוצ ןוא ריירפ

 ־ראפ רעלדניבראפ ןופ גנורעלקרעד יד טיול לייוו .גנאל ףיוא

 טנגעג רענעי ןופ םירעיופ יד ןבאה שטיוואנאזאר יבצ ןאזיט

 שטיוואנאזאר .ןשטייד יד וצ ןבעגעגרעביא ןוא טרסמעג ייז

 קידנעייז .עקידנעפמעק ןוא עטלגנירעגמורא ןעזעג ייז טאה

 ןטסיטושאראפ יד ןבאה ׳טולב טימ ענעסאגאב עטעדנוווראפ

 א ןסירעגכרוד ןבאה ייז .טייז רעשטייד רעד ןיא ןסאשעג

 .ןראוועג ןדנווושראפ ןענעז טירש ערעייז ןוא געוו

 ןופ ןפאלטנא שטיוואנאזאר יבצ זיא 1943 לירפא ןיא

 ןיא ,רענאזיטראפ יד ןיא ןסאלשעגנא ךיז ,אטעג רענליוו

 ־עפש ,לאמאסמאק־יקסנינעל עדאגירב "וואזוטוק" נ״א דאירטא

 עיצקא ןא ףיוא "אטעג" רענליוו ןיא ןראוועג טקישעג רעט

 דרא יד ןיא ןריפפא ייז ןוא ןדיי עפורג א ןעוועטארוצסיורא

 ןדיי עפורג א טימ אטעג ןופ קידנעייגקירוצ .רעדלעוו עקימ

 ןבאה ׳טריפעגסיורא ןבאה רענאזיטראפ א ךאנ טימ רע סאוו

 ידכ ןוא .גנורעקאל רעשישטייד א ףיוא ןסיוטשעגנא ריז ייז

 ןדיי עטעוועטארעגסיורא עטנפאוואבמוא יד ןכעלגעמרעד וצ

 ןשישטייד ןופ ןרעוו ןענירטנא ןלאז ייז ,אטעג רענליוו ןופ

 טימ שטיוואנאזאר יבצ טאה ,ץירא רעדלעוו יד ןיא רעייפ

 ףמאק םעד ןעמונעגפיוא ,ןאזיטראפ א ךיוא ,רבח א םענייז

 םעד ןיא ןלאפעג ליוק רעטצעל רעד זיב ןשטייד יד טימ

 עשישטייד יד טיוט א" :יירשעגסיוא ןטימ ףמאק ןכיילג טשינ

 ."רעדרעמ
 .זיטראפ רעד ןיא לייטנא .דיי רעד" :ךוב ןופ)

 (שטיוואנאגאק השמ ןופ /׳גנוגעוואב

 יולסנדכאוואנ (לארשי) ראדיזיא
 ןיא "עיצקא" רעשישטייד ץפ גאט א ןיא ןעוועג זיא׳ס

 טכוזעג ןבאה תוחפשמ ןוא םידיחי .אטעג רעוועשראוו רעד

 יד ראפ ןטלאהאבוצסיוא ךיז ווו ,טרא ןא טרעטשונעג ןוא

 .סרעפאכראפ ןוא םיחצור עשישטייד

 ץפ עילימאפ עגנוי יד ןענופעג ךיוא ךיז טאה ייז ןשיווצ

 טלעטשעגפיוא גנאל טשינ ראג זיא םאוו ,יקסנימאוואנ ראדיזיא

 ןוא רעטנעגילעטניא ,רעמאזטעברא ןא ,ראדיזיא רע .ןראוועג

 ,יודפ עגנוי ןייז ,יז ;םש א טימ רעוט רעכעלטפאשלעזעג

 סאוו ,לרעטכעט ןיילק רעייז ץא ,רעלסערב אווע עלעדייא יד

 ןענעז ייז תעשב ,טנעה יד ףיוא ןטלאהעג ןאד טאה רעטומ יד

 .רעדרעמ עשיצאנ יד ןופ םעפאל אמט יד ןיא ןלאפעגניירא

 ,ןטנעמוקאד םאווע טקוקעגרעביא טאה שטייד רעד ןעוו

 עלעדיימ סאד ןסירעגסיורא לאטורב רע טאה ,ןידיי א זיא יז זא

 א ןיא ןכארבעגסיוא טאה רעטומ יד ןעוו ןוא .טנעה עריא ןופ

 םלא — שטייד רעבלעז רעד טאה ,ןרימזאפס ןכעלרעדיוש

 ןיא ןאווע סקיב רעד טימ ןאטעג ץעז א — ףיורעד רעפטנע

 טולב טימ ןסאגאב ןצנאגניא דיז טאה יז זא ,יוזא ץירא םינפ

 .ןבעל ץפ םינמיס ןא ןגיל ןבילבעג ןוא

 רעבא ,שטייד םעד וצ ןאטעג סיר א ראדיזיא ךיז טאה ןאד

 ראדיזיא .ןטלאהעגוצ חוכ טימ ןוא טפאכעגנא םיא טאה רענעי

 ןופ טפאכעגסיורא ,םעפאל ענייז ןופ ןסירעגסיורא ךיז טאה

 טגיילעגקעווא םיא ןוא רעוולאווער םעד לטראג םשטייד םעד

 .טרא ןפיוא ןטיוט א

 ־סיוא ךיז למוט ןסיורג םעד ןיא ןעגנולעג זיא ןראדיזיא

 םעד ץפ טייקלקנוט רעד ןיא ןוא עקימורא יד טימ ןשימוצ

 וצ :ליפעג ןקידננערב א טימ רעבא ,ןראוועג םלענ טנווא

 !המקנ ןעמענ

 .ןגיוצעג רעטייוו ריז ןבאה אטעג ןיא םיריסי יד

 ראנ אטעג ןיא ןבילבעג זיא החפשמ רעצנאג רעד ןופ

 .ראדיזיא ׳רענייא רע

 עלאקלול ,עמאמ־עטאט יד ,דניק ןייז ,יורפ עטבילעג ןייז

 םענופ החפשמ יד ריוא יוו (לרעטסעווש עקירעי 16 יד)

 רעסיוא ,ןעמוקעגמוא ןעוועג ןיוש ןענעז עלא — לאיחי רעטעפ

 ־וקאבסיורא םנ־יפ־לע ריז טאה רעכלעוו ,שאדא ,רעדורב ןייז

 .טייז רעשירא רעד ףיוא ןעמ
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 רעד טימ טקאטנאק א ןטלאהעגנא טאה רעכלעוו ,שאדא

 ׳ןקאילאפ עטנאקאב ןופ ףליה רעד טימ — אטעג רעוועשראוו

 ־קיצנייא ןייז ןעוועטארסיורא טלאוועג קראטש רעייז טאה

 זיא ןשאדא) ןראדיזיא — אטעג ןיא רעדורב םענעבילבראפ

 תוחפשמ רעקסוטלופ עקינייא ןעוועטארוצטיורא ןעגנולעג ןאד

 ןגייא ןייז קידנלעטשנייא ,א״א ןייטשרוב ,קינרעבערט :יוו

 .(ןבעל

 ־עצ ןעוועג רעבא ןיוש זיא ןבעל ךעלנעזרעפ םראדיזיא

 רעמייהעג רעד ןיא ךיז ןסילשוצנא ןסאלשאב טאה רע .ןכארב

¥ 

 ענעמוקעגמוא עניימ

 יד ראפ טלבאראפ ךיא ייטש פאק םענעגיובעג א טימ

 רעדירב ענעמוקעגמוא יירד עגיימ ןופ םירבק עטנאקאבמוא

 יוו ןעוועג ןעגעז ייז .יקסניבמעד *קחצי ןוא עיניפ ,עשיז

 רעייז ןיא ןראוועג ןטינשראפ ןענעז עכלעוו ,סעבמעד עגנוי יד

 םיחצור עשיצאנ ןוא עשיליופ ,עשיניארקוא ךרוד ילב ןטסנעש

 .ראי ןט־41—43 ןופ תוטיחש עסיורג יד ןיא

 ןעוו ,ייז ןופ רעטצלע רעד ,עשיז ןעוועג טלא זיא ראי 7

 טאחעג טאה עיניפ .טייקיבייא רעד ןיא קעווא זיא רעטאפ רעד

 .ראי ןייק ןעוועג טלא טשינ ךאנ זיא קחצי ןוא ראי יווצ

 רעייז ףיוא טיילגאב ייז טאה לרוג־םימותי רעקיזאד רעד טא

 ןעגנולכיורטש טימ ןעוועג לופ זיא טאוו ,געוו־םנבעל ןצנאג

 .םויק תאפ ףמאק ןרעטיב ןוא

 ־ארעג ןוא עגייש עריא טאחעג ביל רעייז טאה רעטומ יד

 טאה יז ןעוו רעבא ,ייז ןיא ךיז טלגיפשעג ןוא רעדניק ענעט

 ןעמוקעגניירא בוטש ןיא זיא ,לאמ ןטייווצ םוצ טאהעג הנותח

 ראפ גנע ןראוועג זיא זיוה סאד ןוא רעטאפ־ףיטש רעקיטכיר א

 טסענ םעמאמ רעד טזאלראפ ייז ןבאה טייהרעגנוי ...םימותי יד

 קידנכוז ,גנוטכיר רעדנא ןא ןיא רעדעי ךיז טזאלעגקעווא ןוא

 ־םיונוצ ךיז ןגעלפ ייז ןעוו .ןגראמ ןרעסעב א דמערפ רעד ןיא

 ייב בוט־םוי א ףיוא ךעלעקניוו ענעדישראפ יד ןופ ןעלמאז

 ךניפ עריא טימ םיורא זיא רעטומ יד זא ןוא ןעמאמ רעד

 ןגיוא עלא ךיז ןבאה ,ןיירא סאג ןיא ןאמ ןטשרע ןופ רעדניק

 ייז ,רעדניק יד ןטעב טגעלפ יז ...טפעלקעגוצ ייז וצ םודא ןופ

 טאהעג ארומ טאה יז לייוו ,ןפורג ייווצ ןיא ןלייטעצ ךיז ןלאז

 ...ערהדיע ןא ראפ

 ,ארבערס השמ ,"רעפמעק אטעג רעד" יקסניבמעד ן?חצי :עז *
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 .אנוש ןטנפאוואב ןגעק ןפמעק ןוא גנוגעוואבדאטעג

 !ןלאפעג — ןוא טפמעקעג טאה רע

 רבח רעיירטעג !ראדיזיא רעכעלסעגראפמוא רערעייט

 !טנעקעג רעטנענ ךיד ןבאה עכלעוו ,יד ןופ רעטצעשעג ןוא

 !ןעז טשינ רעמ ןגיוא ערעזדנוא ךיד ןלעוו לאמנייק ןיוש

 !ןעמוקעגמוא וטסיב רוביג א ןופ טיוט א טימ

 עטרעיורטראפ ערעזדנוא ןיא ,לקעלורס ,וטסעוו קיבייא

 !ךמד תא םוקני םשה !ןריטסיזקע ןוא ןבעל רעצרעה

 החפשמ רעד ןופ ענעבילבואפ :טגנאלרעד

¥ 

 ד״יה רעדירב ענעבמעד

 ד״יה יקסניבמעד עשיז רדנסכעלא
 ,ראי ףלעווצ ןעוועג טלא זיא רע .1907 ףוס ןיא ןריובעג

 עשיז .טעברא ןכוז קעווא ןוא בוטש יד טזאלראפ טאה רע ןעוו

 יוו ןעזעגסיוא טאה ןוא לגניי טלקיווטנא טסעפ א ןעוועג זיא

 דניירפ עגייז ןופ םענייא טאה רע זא .ראי 16—15 ןופ רוחב א

 .גאטייוו ןופ טכייקראפ רענעי ךיז טאה ,טנאה יד טקירדעג

 ןייז ראפ "דראבטיירב עשיז" ןפורעג םיא ןבאה םירבח יד

 בייל בקעי וצ ןטעברא קעווא זיא רע .חוכ ןוא טייקראטש

 רעמאזכראהעג א רעייז ןעוועג מא קאטראט ןיא יקסנימאוואנ

 ףיוא טאה ןעמ טאוו ׳ץלא טריפעגטיוא ןוא רעקידוועגלאפ ןוא

 ־גייטש טימ רופ א ןעוו ,ראי 17—16 ייב .טגיילעגפיורא םיא

 ןייז טלעטשעגרעטנוא רע טאה ,וואר א ןיא ןיירא זיא ןליוק

 םעד ןפלאהעג ןוא ןגאוו םעד ןביוהעגרעטנוא ,עציילפ עטיירב

 קאטראט ןיא םיא טאה׳מ .טקארט ןפדא ףיורא קירוצ דרעפ

 םיא ףיוא טנאקעג ךיז טאה ןעמ לייוו ,טאהעג קיצניג רעייז

 דפוא עלא ןיא ןבעג הצע ןא טנאקעג ךיז טאה רע .ןזאלראפ

 רעטעמ א ןעמונעג רע טאה ,טפראדעג טאה׳מ ןעוו .ןדנעטש

 ןוא ןטייווצ חעטנוא — ןטייווצ א ,םערא ןייא רעטנוא האובת

 .ןקאטש ןוא ןגיטש ףיוא טטאל ןדעווש םעד ןגארטעגפיורא

 טנוזעג ,ןייש ,ךיוה ,תולעמ עלא טימ רוחב א ןעוועג זיא רע

 רעבירעד זיא .ץנעגילעטניא רענעריובעגנייא ןא טימ ןוא

 ןוא לקינייא םבייל־בקעי טאוו ,רעדנווו ןייק ןעוועג טשינ

 םיא ןיא ךיז טאה ,עשטכאר ,רעטכאט סעקסנימאוואנ לשיפ

 ןעמאזוצ ןוא עירעטלאהכוב טנרעלעגוצ םיא טאה יז •טבילראפ

 .טפנוקוצ רעקידתופתושב א ןגעוו תומולח טבעוועג ייז ןבאה

 ןעוועג רע זיא עירעלאוואק ייב רעטילימ ןיא קידנעייז

 עשירעטילימ יד ץא ןראטינאט עטטכעליורטראפ יד ןופ רענייא
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 .דנאטשראפ ןוא טייקלדייא ןייז טרעדנזוואב ןבאה םיריוטקאד

 קעווא רע זיא רעטילימ ןשיליופ ןופ ךיז ןעיירפאב ןכאנ

 יקסנימאוואנ החפשמ יד ןעוו .קאטראט ןיא ןטעברא קירוצ

 טדניב ןעשטכאר טימ ןעשיז ןשיווצ זא ,ןעזעגמורא ךיז טאה

 .ןדיישוצרעדנאנופ ייז טעפש וצ ןעוועג ןיוש זיא עביל א דיז

 קעווא ןוא ךעלקעפ יד טקאפעג ןבאה ןעשטכאר טימ עשיז

 ןיא ,ינויצה־רעונה ןופ ץוביק ןיא הרשכה ףיוא שזדאל דאנ

 ־הילע רעד ראפ .ראי 6 עצנאג ןעוועגפא ןענעז ייז ןכלעוו

 רעכלעוו ,לאפראפ א ןעשיז טימ ןעשעג זיא גנוקיטעטשאב

 ןוא טייצ רערעגנעל א ףיוא ןייז הלוע רעייז טגיילעגפא טאה

 .רענעלפ ערעייז עלא טרעטשעצ

 שזדאל ןיא ינויצה־דעונ ץובק ןיא הרשכה ףיוא יקסניבמעד עשיז

 ןופ םענייא ןיא טקישעגסיורא תביק רעד טאה לאמנייא

 ןישאמ עטעוועדאלעג א שזדאל ייב ךעלטעטש עקימורא יד

 יד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג זיא עשיז .הרוחס ןלאב טימ

 ־ראפ ךיז רע טאה ןראפ ןטימ ןיא ...גיוא ןטלאהעג ןוא ןלאב

 זיא ןוא םיוב א ןופ גייווצ ןקידנשטראטש א ןא טעפעשט

 טשרע .וואר א ןיא אטיוא־טסאל םעד ןופ ןלאפעגרעטנורא

 ־אב רעפאש רעד טאה ,דרעב ׳מ״לק ןבלאה א קידנראפפא

 ,ןישאמ יד טיירדעגסיוא טאה רע .אטשינ זיא עשיז זא ,טקרעמ

 .ןזאלטסווואב א ןגיל םיא ןענופעג ןוא קירוצ ףיוא ןראפעג

 ןעשיז ייב זא טרעלקרעד רעטקאד רעד טאה לאטיפש ןיא

 ןטייווצ א ייב טפערט םע ןעוו ,בייל ןגנוי א ןופ ץראה א זיא

 ןיא טייצ ערעגנעל א ןגעלעג זיא רע .טצאלפעג סע טלאוו

 א ףיוא טקישעג ץוביק רעד םיא טאה םעד דאנ ןוא לאטיפש

 .גנולאהרעד רעקיטאגאמ־יירד

 ןענעז גירק־טלעוו רעטייווצ רעד ןכארבעגסיוא זיא׳ס ןעוו

 ןכאנ .קסוטלופ ןיא ןקעטש ןבילבעג ןעשטכאר טימ עשיז

 טפעלשרעד ךיז ייז ןבאה קסוטלופ ןופ ןדיי יד ןביירטסיורא

 ־לאוועג ךיז ןגאה׳ס ווו ,אכבה־קמע םעד ןיא קאטסילאיב זיב

 .ןסאג יד ףיוא םיטילפ רעטרעדנוה טרעג

 רעכעלטסירק א סריא ןיא טנאמרעד ךיז טאה עשטכאר

 — עיזאנמיג רעשיליופ רעד ןופ קנאב־לוש רעד ןופ עטרבח

 טראד עדייב ייז ןענעז .םינאלס ןיא ןענ־ירוו ץעגרע ףראד יז זא

 ןעמונעגניירא ייז טאה יז ןוא עטרבח יד טכוזעגפיוא ,קעווא

 ןט־41 ןזיב טבעלעג ןבאה ייז ווו ,לרעמיצ א ןבעגעגפא ,ךיז וצ

 טריפעג טאה ןוא ןאפשעג א טפאשעגנייא ךיז טאה עשיז .ראי

 ןוא (גנוריגער) אווטסראדוסאג רעד ראפ דלאוו ןופ ץליהעג

 .טכעלש טשינ ראג טנידראפ

 ךטאר םעד ןלאפאב ןענעז םיצאנ יד ןעוו ,1941 ינוי ןיא

 םיוראפ ןעשטכאר טימ ןזאל וצ ךיז םוקמב עשיז זיא ,דנאבראפ

 ףיוא רעייפ םוצ רעטנענ ,עוולעז ךאנ ןראפעג — דנאלסור ךאנ

 ־אוואנ לשיפ דעווש ןייז ןענופעג ךיז טאה טראד לידו ,ברעמ

 ןעגנערב טלאוועג טאה רע עכלעוו ,החפשמ ןייז טימ יקסנימ

 יד רעבא ,טכארבעג ןיהא עקאט ייז טאה עשיז .םינאלס ןייק

 .ןזאלראפ וצ ךעלגעממוא ןעוועג ןאד ןדש זיא טאטש

 ןבאה םינאלס ןיא ןיירא ןענעז תויח עניורב יד ןעוו

 עכעלטסידק ערעייז ןזאלראפ טזומעג ןעשיז טימ עשטכאר

 ןטלאוו .אטעג ןיא ןדיי עלא טימ ןעמאזוצ קעווא ןוא דניירפ

 ,החפשמ רעד טימ ןעמאזוצ ןעוועג טשינ ןעשטכאר טימ עשייז

 ןוא אטעג רעמינאלס ןופ ןסירעגסדרא רשפא דיז ייז ןטלאוו

 ןאטעג ןבאה םע יוו דזא ׳רענאזיטראפ יד וצ טראפשעגנא

 רעבא ךיז ןבאה ייז .ןשטנעמ עגנוי עטגאוועג רעקילדנעצ

 ןבילבעג ןענעז ץא החפשמ רעד טימ ןדייש טלאוועג טשינ

 ־םידו עשיניארקוא ןעוו .עיצקא רעטצעל רעד זיב אטעג ןיא

 ןבאה אפאטסעג רעד טימ ןעמאזוצ סעקאמאדייה עשיסור

 ענעבארגעגסיוא יד וצ טגאיעג ןוא טפעלשעגסיורא ןעמעלא

 יד ןופ עטרעכעלעגכרוד .טאטש רעד רעטנוא רעבירג עגנאל

 ־רעדורב ןסאמ יד ןיא ןלאפעגניירא ייז ןענעז ,ןליוק עשיצאנ

 רעייז ןכעלקרדוראפ וצ ןעוועג הכוז טשינ ןבאה ייז .םירבק

 .דנאל םענעגייא ןיא טפנוקוצ

 ¬הו םיבהאנה :ןגאז ןעמ ןעק ןעשטכאר ןוא ןעשיז ףיוא

 ה״יה .ודרפנ אל םתומבו םהייחב םימיענ

 ד״יה יקסניבמעד עיניפ
 םיא טאה ןעמ יוו רעדא ,םחנפ רעדורב רערעגגיי ןיימ

 *טיירב טימ רעבא ,רערעגאמ א ןעוועג זיא ,"עיניפ" ןפורעג
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 'לכיימש א דימת ,לגניי רעטנחאב א רעייז ,סעציילפ עכעל

 זיא רע .עלעקנירפש א ןא ,ןייר ןוא ראלק םיגפ סאד ,רעקיד

 קידנעטש ןוא טפאשלעזעג טאהעג ביל ,רעשירבח א ןעוועג

 זיא סאד ןעוו וליפא הבוט א ןטייווצ א ןאט וצ ןעוועג טיירג

 ןייק טשינ רוטאנ רעד ןופ .םיא ראפ שילאקיזיר ןעוועג

 רעייז םיא ןבאה םירבח יד ןוא רעקידוועגלאפ א ץא רעליופ

 ןפירגעגנא טשינ םענייק לאמנייק טאה רע לידו ,טאהעג ביל

 רעצעמיא טאה רעבא .םיא ץפ ןרעכאווש ןייק טשינ וליפא

 וליפא ןעמונעגפיוא ףמאק םעד רע טאה טעפעשטראפ םיא

 ךיז ןבאה ןטסיופ ענייז .רעקראטש ןעוועג זיא רענעי ןעוו

 ןייק םיורא טשינ ןדש זיא רעפיירגגא רעד ןוא טעכאפעצ

 רעטלקיווטנא טוג ןייז לידו .פעלק ענייז רעטנוא ןופ רעצגאג

 םיא טאה בוטש יד לפיוו זייפש רעמ טפראדעג טאה ףוג

 ."םענעי" וצ ןטעברא קעווא ירפ ראג רע זיא ,ןבעג טנעקעג

 טאה רע ןוא יירעכאמנשאמאק ןראוועג ןלעפעג םיא זיא׳ס

 יפא ןכאנ .קינלעמ עשטמארבא ייב ךאפ סאד טנרעלעג ךיז

 םיא טאה ןעמ ווו ׳ןקיגלעמ ייב טייצ עסיוועג א ןטעברא

 ךיז ןעיצאב ןוא טייקנדיישאב ןייז בילוצ טצעשעג רעייז

 לרוג ןרעסעב א ןכוז קעווא רע זיא ,טעברא רעד וצ טסנרע

 ךיז רע טאה טאטשטפיוה רעשיליופ רעד ןיא .עשראוו ןייק

 רעטנחאב ןוא רעבייש א ןראוועג ,טלקיווטנא ץא ןסקאוועצ

 רעקידנעטש א טפיטשעגמורא טאה ןפיל עגייז ףדא .רוחב

 .לכיימש

 ,קסוטלופ ןיא וועראנ םייב סורא "טריצאפש" יקסניבמעד םיניפ
 ...םירבח םנייז ןופ םקינייא ךיז ףיוא קידנטלאה

 ןופ ןלוקסומ עלא ,םקווולטימ דו רעכעה ןעוועג זיא רע

 ןעוועג זיא רע .טפארק טימ טצארפשעג ןבאה רעפרעק ןייז

 ןייק ןעמוקפארא לאמא טגעלפ רע ןעוו .במאד א דו טגוזעג

 ךיז ףדא ןאמ ריפ רעדא יירד ןעמענ רע טגעלפ ,קסוטלופ

 טריצאפשמורא ייז טימ ןוא עדימאריפ־םולב א ןופ םראפ ןיא

 זיב לטרעפ א ןופ וועראנ םייב עשזאילפ רעקסוטלופ רעד ייב

 רע טאה עשראוו ןיא .ןראוועג דימ טשינ ןוא העש עבלאה א

 זיולב טעבראעג ןבאה םאוו ,ערעדנא יוו יוזא טשינ טעבראעג

 ןקידגעטש א טאהעג טאה רע .ראי קילעפ ץנאג א ראנ ,ןענאזעס

 ןוא טאהעג ביל רעייז םיא טאה תיבה־לעב רעד לידו ,ןטסאפ

 רעד טימ ןראוועג רעבאווש זיא׳ס ןעוו וליפא ןטלאהעג םיא

 ןופ ךורבסיוא תאפ ןטאנאמ עכעלטע ךיוא טאה רע .טעברא

 ־ירבאפ םעד טימ טארייהעג המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד

 .רעטכאט סטנאק

 עיגיפ טאה ,עשראוו ןייק ןיירא ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 טזאלעגקעווא ךיז ןוא טאטש יד טזאלראפ לבייוו גנוי ןייז טימ

 ןפיוא .דנאלסור ךאנ ץענערג יד ךצראווש" ןיקלאמ ןייק

 עכעלטע — עדעדבא ךס א יוו ןגעלעג ייז ןענעז סאפ־ץענערג

 זיא׳ס זיב ,טסערפ ןוא ןטלעק עסיורג יד ןיא יינש ןפדא געט

 ־סילאיב ןייק ןעמוקנא ץא ךיז ןעלגומשכרודא ןעגנולעג ייז

 .ןאטוצניהא ךיז ווו ןעוועג טשינ זיא קאטסילאיב ןיא .קאט

 עטלאק יד ףדא ןלוש יד ןיא טרעגלאוועג ךיז ןבאה ןשטנעמ

 קעווא עיניפ זיא ,ןריורפעג ןוא קנארק ןראוועג ,םעגאלדאפ

 ־זייה ענרעצליה ןופ עינאלאק־רעמוז א ןיא ,קעטאנגיא ךאנ

 .טעוועטסופעג ךעלזייה יד ןבאה רעטניוו ןיא .סעק

 ןוא קאטסילאיב ןופ ןעוועג טייוו טשינ זיא "קעטאנגיא"

 .טרעדגאוועגקעווא טראד ןבאה םעצנעשזעיב עשידיי ךס א

 ענעהארבוצ טימ לדלעוו א ןיא ןעוועג ןענעז ןעגנוגיווו יד

 ןקיזאד םעד קידנעעזרעד .רעטצנעפ עטקאהעגסדא ןוא ןריט

 ־ראפ ךיז ץא טרעלקעג טשינ ךס ץיק עיניפ טאה ,טלקמ־םוקמ

 טאטש רעקידנעיוב ךיז רעיינ רעד ןיא טעברא ףדא ןבירש

 טעברא יד .גרעב רעלארוא יד ייב טגיל םאוו ,קסראגאטינגאמ

 ,קיצניוו ןעוועג זיא ןסע ןוא ערעווש א רעייז ןעוועג אד זיא

 קירוצ ףדא קעווא ןוא קסראגאטינגאמ טזאלראפ ייז ןבאה

 .טנדראעגנייא ןייפ ץנאג ךיז ןבאה ייז ווו עניארקוא ןייק

 םעד ןלאפרעביא ןענעז םיצאנ יד ןעוו ,1941 יגוי ןיא

 רעד ןיא ןראוועג טריזיליבאמ עיניפ זיא ׳דנאבראפ־ןטאר

 .טנארפ רעציניוו ןפדא ןראוועג טקישעג ןוא יימרא רעטיור

 רעשיטעיוואס רעד ץפ 90% ןלאפעג ןענעז טינשפא םעד ףיוא

 ןיימ טיוט ןשידלעה ןייז ןענופעג טאה יד ןשיווצ ןוא יימרא

 •ד״יה יקסניבמעד המלש ןב עיניפ רעדורב רעקיטכיל

 (יקסניבמעד) ארבערס לחר
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 רעפמעק־אטעג רעד יקטניבמעד קחצי

 ־אטעג רעוועשראוו ןופ ןדלעהדאטעג יד ןופ רענייא

 טיוט ןייז ךאנ ןראוועג ןעקנאשאב זיא רעכלעוו ,דנאטשפיוא

 א טימ גנוריגער רעשיטארקאמעד רעשיליופ רעד ךרוד

 זיא — 1948 לירפא ןט־19 םעד "ץיירק טסנידראפ םענעדלאג"

 .קסוטלופ ץפ יקסניבסעד המלש ןב קחצי ןעוועג

 השרו וטיג רוביג — יקסניבמעד קחצי

 ,1914 רעבמעוואנ ןט־2 םעד ןראוועג ןריובעג זיא קחצי

 ־אזאמ—וואקאמ געוו ןפיוא טגיל טאוו ,עוועינשעיל ףראד ןיא

 ייב ,המחלמ־טלעוו רעטשרע בייהגא ןיא ,קסוטלופ—קצעיוו

 ןעוועג זיא .דמלש רעטאפ רעד .ןרעטלע עכעלגעמראפ־לטימ

 .יירעטכאפ־ךלימ טימ ןעמונראפ ךיז טאה היי רעזעיגילער א

 טאה ,ענאטעמס ,רעטופ ,זעק :עיצקודארפ עטעבראעגסיוא יד

 טעייטסעג טאה הסנרפ רעד ןופ ןוא עשראוו ןייק טריפעג רע

 ןעוועג זיא קחצי .רעדגיק 5 טימ יודפ א דובכב ןטלאהוצסיוא

 יוו רעמ םעפע ןראוועג זיא רע ןעוו ןוא דניק עטסגניי םאד

 ,הספ םוא ,ןעמוקאב רעטאפ ןייז טאה ,טלא ראי בלאה א

 ןייז טכיוהעגסיוא טאה ׳קאטא־עמטסא ןרעווש א ,ראי ןט־1915

 ןפיוא ןראוועג טקידרעאב ץא עשראוו ןיא המשנ עלעדייא

 ־עג זיא םאוו ,הנמלא רעגנוי רעד ףיוא .םלוע־תיב רעשנעג

 םענופ רעטלע םנייא ,רעדניק ךעלציפ ףניפ טימ ןבילב

 ןופ טסאל יד ןלאפעג זיא ,ראי ןבלאהטרעדנא ןא טימ ןטייווצ

 עמאזסטעברא ןא ןעוועג זיא יז יוו יוזא .גנויצרעד ןוא הסנרפ

 ,לוע סנאמ םענעבראטשראפ םעד ןעמונעגרעביא יז טאה יורפ

 טשינ רעמ ןסאלשאב ץא טעברא רעד ןיא טנאפשעגנייא ךיז

 טאה יז .םימותי יד ראפ ןבעל ריא ןעמדיוו ראג ,ןבאה הנותח

 הכרב ןעזעג וליפא ןוא גנוקיטפעשאב סנאמ םעד טצעזעגראפ

 זיב טעוועראהעג רעווש יז טאה ראי יירד .טעברא רעד ןיא

 עיפשמ ץא טשימעגניירא ךיז ןבאה דניירפ עטונ ןוא עילימאפ

 -ראפ וצ ידכ ,לאמ ןטייווצ םוצ ןבאה הנותח לאז יז ,ןעוועג

 ראפ רעיצרעד א ןעמענניירא קיטייצכיילג ןוא דיז ןרעטכייל

 רעדניק יד ץפ הבוט יד ךעלסילשסיוא קידנעגיימ .רעדניק יד

 זיא ןעמוקעגסיורא רעבא .טמיטשעגנייא ףוס־לכ־ףוס יז טאה

 ־ףיטש א ןעמוקעגניירא זיא בוטש ןיא .עקידרעיופאק םאד

 רעטשרע ןייז טימ טדיישעג ךיז טאה רע יוו םעד ךאנ — עטאט

 ץא ראי 10 טארייהעג ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ ,יורפ

 זיא םיא טימ ץא — רעדניק ןייק ריא טימ טאהעג טשינ

 ־אבעלאב ןביוהעגנא טאה רע .בוטש ןיא הללק א ןיירא ךיוא

 ןראוועג זיא יק 10 יד ץפ זא ,טפאשטריוו רעד ןיא ןעוועט

 ןיא ץא סקיכלימ סאד טרידדוקיל טאה׳מ ...דארפ ןוא שא

 ־רעביא ויז ןוא עוועינשעיל טזאלראפ ןעמ טאה ראי ןט־19

 ,ןעמונעג טשינ ךיז טאה רע סאוו וצ ןוא ,קסוטלופ ןייק ןגיוצעג

 ...לזממילש רעד ןכארקעגטימ זיא

 ,ראי 10 ייב ,ןעוועג ןעגנוווצעג זיא קחצי רעניילק רעד

 םולש ייב לגניינרעל א ןראוועג .ןאפ א ךיז ןענרעל ןייג וצ

 ןוא ראי ראפ א קידנטעבראפא .(ןאמדירפ םולש) ראילאטס

 ,רעטאפ־ףיטש םענופ תומא 'ד יד ןיא ןייז קידנענאק טשינ

 ךיז ,עשראוו ןייק רעבירא טראפ ןוא םייח יד רע טזאלראפ

 טבילאב קראטש דלאב זיא רע •דמערפ רעד ןיא ןרעגלאוו

 .טייקיצראהטוג ןייז ראפ םירבח ןוא םיבורק עגייז ייב ןראו־זעג

 ךשארג ןטצעל" ןזיב ןפלעהסיורא םענייא ןדעי טגעלפ רע

 טפאשביל סיוא םיא ןעמ טאה רוטאנ רעטוג ןייז ראפ ןוא

 םענייק .ןדיישאב ןוא ליטש ןעוועג זיא רע ."עלעשזיא" ןפורעג

 ־פא ץא טייקסטוג ןופ לאבמיס א ןעוועג ,ןפירגעגנא טשינ

 ־אב םיא ןבאה ןכירטש־רעטקאראכ עקיזאד יד .טייקיליוורעפ

 רע .ייטראפ רעשיטסינומאק רעד ןיא ךיז ןסילשוצנא ןגיווו

 ־רעביא טעוו םזינומאק רעד זא ,טביילגעג תומימתב טאה

 ןוא רשוי ןלאיצאס טימ ןייז לופ טעוו ןוא טלעוו יד ןשרעדנא

 .טייקיטכערעג

 ־ילימ ןשיליופ ןיא ןעמונעגנא רע טרעוו 1937 ראי ןיא

 עירעליטרא־טינעז רערעווש ייב ראי ירוצ פא טניד ,רעט

 טפראדעג טאה רע ןעוו ,1939 ראי ןיא .גירק ןופ ךורבסיוא ןזיב

 ןראוועג טקישעג ,ךיז טייטשראפ ,רע זיא ,ןרעוו טיירפאב

 יד וצ זיב רעטילימ ןשיליופ ןטימ ןעגנאגרעד ,טנארפ ןפיוא

 יד .יימרא רעטיור רעד ךרוד ןראוועג ןעמונראפ ןוא ןסערק

 טיירפאב ןוא רעוועג סאד ןעמונעגוצ ייז ייב ןבאה ןטעיוואס

 ,עטסטנעאנ ענייז זא ,טסווועג טלאמעד קחצי טלאוו .רענלעז יד

 ,קאטסילאיב ןיא ךיז ןעניפעג רעטומ ןוא רעטסעווש ,רעדירב יד

 ץא עילימאפ ןייז ןופ לרוג םעד טלייטעג רעכיז רע טלאוו
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 ,ייז טימ ןעמאזוצ ,ןעוועג ךישממ קאטסילאיב ןופ טלאוי

 געוו ןפיוא .עשראוו ןייק ןגיוצעג רעבא טאה רע .לארוא ןייק

 האוועג ץא םיצאנ יד ךרוד ןראוועג ןטלאהראפ רע זיא

 ווו ,רעגאל־סטעברא ןא ןיא דנאלשטייד ןייק טריפעגרעביא

 -אב רעטעפש .טייצ ערעגנעל א ןטלאהראפ ןעוועג זיא רע

 ,ןעמוקעגקירוצ זיא רע יוזא יוו .עשראוו ןיא ךיז רע טזייוו

 ,רעגאל ןשישטייד םעד ןופ טעבנגעגסיורא ךיז טאה רע יצ

 .טסווואב טשינ זיא — טיירפאב םיא ןבאה ןשטייד יד רעדא

 רע ווו ׳טרא םעד ףיוא ןענופעג רעדיוו ויז טאה קחצי

 ןרעסעב א ראפ טמיורטעג ץא טפמעקעג ןראי ענייז עלא טאה

 ןיא טעברא ןעמוקאב טאה רע .טייהשטנעמ רעד ראפ ןגראמ

 ."פאש־סנאמלעה" ןיא ,59 יקפילאוואנ ףיוא ,ךאפ ןייז ייב אטעג

 יוו לייוו ,טבעלעג טכעלש טשינ בייהנא ןיא םיא ךיז טאה׳ס

 ןעלטימסנבעל טימ ןטלאהעגסיוא דאנ רע טאה ,טנאקאב זיא׳ס

 ־סעווש א ןוא רעדניק עניילק ןופ רעטומ א ׳ןעמומ א רענייז

 רעד טימ ןעמאחצ םיא רימ ןפערט רעטעפש .דניק־ןרעט

 טנגייאעגוצ ךיז טאה עבלעוו ,"אראד" ןירעפמעק רעשידלעה

 ייז ןבאה ךעלניישראוו .אקסניבמעד ןעמאנ ןעילימאפ םעד

 וצ ןסאלשאב ייז ןבאה טנאה ייב טנאה ןוא טאהעג הנותח

 רעד רעטנוא .םיאנוש עשידיי עקיטולב יד ןופ המקנ ןעמענ

 רעטנוא טיובעגסיוא ןעמ טאה יקסניבמעד קחצי ןופ גנוריפנא

 קיטראפ זיא רעקנוב רעד ןעוו .רעקנוב א "פאש־סנאמלעה"

 ,טייל־סע־םע טראוועגפא טכענ יד ןיא ןעמ טאה ןראוועג

 רעפלעהרעטנוא עשיליופ ןוא עשיניארקוא ,סאפאק עשידיי

 ןסולשאב יד טיול ,ןלייטרוא-טיוט ייז רעביא טריפעגסיוא ץא

 .גנוגעוואב רעשידרערעטנוא רעד ןופ

 ־גייא ,רעפאשנייא רעד ןעוועג ךיוא זיא יקסניבמעד קחצי

 לקיטש ןדעי ץפ רעמענפא ץא רעטלעג ערעווש ראפ רעפיוק

 רע .רעקנוב ןיא טבארבעגניירא ןראוועג זיא עכלעוו ,רעוועג

 ןדעי ייב "סעיצקאזנארט רעוועג" יד ןריפכרוד ןיילא טגעלפ

 ,אטעג ןופ טייז רעד ןופ םיוצ םייב ןענאטשעג ,רעוועג לקיטש

 רעטייווצ רעד ןופ םעד — טלעג םוכס םעד ןבעגוצרעביא ידכ

 ־קירוצ קחצי זיא לאמנייא .רחוס ןכעלטסירק ןקידנעייטש טייז

 ־ולבעצ טימ טיולפ םייב "עיצקאזנארט" אזא ץפ ןעמוקעג

 ,"רחוס" אזא ןופ טראנעגפא ןראוועג זיא רע .רעגניפ עטקיט

 יד ןבעגעג טשינ ץא טלעג םאד ןעמונעגוצ טאה רעכלעוו

 טנעה יד ןסיבעצ שפנ־תמגע ןופ ךיז טאה קחצי ."הרוחס"

 ...טולב זיב

 קחצי טפמעק אטעג רעוועשראוו ןופ דנאטשפיוא םעד ןיא

 ־םפמאק רעשידיי רעד ןופ דילגטימ םלא טנאה ןיא רעוועג טימ

 טימ ןעגנולעג םיא זיא אטעג םענופ ןלאפ ןכאנ .עיצאזינאגרא

 ןרער־עיצאזילאנאק יד ךרוד ןעוועטארוצסיורא ךיז יורפ ןייז

 רעוואקשיוו יד ןיא רענאזיטראפ יד וצ ךיז ןסילשנא ץא

 ןראוועג טפאכעג רעטעפש זיא אקסניבמעד אראד .רעדלעוו

 ןופ טלאוועג ןבאה ייז .עשראוו רעטנוא ןקאילאפ ייווצ ךרוד

 ןטלאהאב ךיז טאה יז ןעוו ׳רעוועג־ןישאמ סאד ןסיירסיורא ריא

 טרעמאלקעגנייא ךיז ןבאה טנעה עריא רעבא ,ןראק ןפיט ןיא

 ץפ רעגניפ עלא ןכארבעצ ריא ןבאה םייוג יד .רעוועג םעניא

 ןפאוו םאד ריא ןופ ןעמוקאבסיורא ןבאה ייז זיב טנעה יד

 ־רעד ריא ןבאה עכלעוו ,ןשטייד יד טכארבעג רעטעפש ןוא

 .טרא ןפיוא ןסאש

 ־עטעראפ רעד ןופ ןברק א ןלאפעג זיא יקסניבמעד קחצי

 עשיטימעסיטנא יד ,רענאזיטראפ עשיליופ יד ןופ טנאה רעשיר

 ־עלטיה ןגעק ףמאק םעד טשימעגסיוא ןבאה עכלעוו ,ןדלעה

 עטעוועטארעג ךעלטשער יד ןטארסיוא ןטימ אנוש ןשיטסיר

 .קלאפ ןשידיי ןטגרהעגסיוא םענופ ןיז

 !קנעדגא ןייז דובכ

 ארבערס השמ



 ןדיי ןא טאטש א * ןברוח ןכאנ קסוטלופ
 הפיח ,* גרעבנירג .י

 ןיירא ךיא םוק

 — לגיוו ןיימ ןופ דנאל ןיא

 .םיורט ןיימ ןופ לגילפ יד ףיוא

 ...ןגעקטנא טשינ רענייק רימ סייג

 לקירב םוצ ךיא ייג

 רעטאלפ ןוא רעטיצ טימ

 לכייט םעניא קוק׳ה

 םינפ ןיימ טשינ עז ןוא

 — .רעסאוו ןופ לגיפש ןיא

 .םולח ןיימ טנקלאווראפ טרעוו

 לדלעוו םוצ ךיא ףיול

 — ןעניווו טוט טנגוי ןיימ ווו

 יעניורק יד ןופ פארא ןעארק ןעיירש

 — זיוה םוצ ךיא ייג

 ןריובעג טראד ןיב׳כ

 עדמערפ רעמינפ ןקוק

 ...ןרעיוט יד ןופ

 ןגיוא טימ ךימ ןזיפש ייז

 *עג .קסוטלופ ןיא ןרעטלע עשידיסח ייב 1904 ןיא ןריובעג *
 ירעביא ןא ןראוועג ראי 15 וצ ."שרדמדויב" ןיא /׳רדח״ ןיא טנרעל
 רוטארעטיל עשיליופ יד ףיוא דיז ןפראוועג ."לסעלש" טיירדעג
 ףוס םוצ ןוא ,רוטארעטיל טלעוו יד ףיוא דאנרעד ,ןערב ןשידיסח טימ
 רעדבירג רעד ןראוועג .רוטארעטיל רעשידיי רעד וצ ןעמוקעג טשרע
 רעד — רעטעפש .קסוטלופ ןיא ןזיירק עשירארעטיל עטשרע יד ןופ
 רעד ןופ ןוא ןסרוק~טבווא.טםאשלזעעג "טבגוי" רעד ןופ רעדבירגטימ

 ."קעטאילביב וואכאראב"
 דביירפ ןשיווצ םיא טאה׳מ יוו "עלעיש" רעדא גרעבנירג עשוהי
 ןיא טבעלעג ,קסוטלופ ןופ קעווא 1926 ןיא זיא ,ןפורעג םירבח ןוא
 ךעלטעטש יד ןיא .עשראוו ןיא טצעזאב דיז ףוס םוצ ןוא קסלעשאנ
 .גרא טבגוי ןוא ןזיירק עשירארעטיל ןפאשעג — ןעוועג זיא רע ווו
 *טבגוי רעוועשראוו ןופ דילגטימ א ןעוועג דיוא טייצ עסיוועג א

 .ןויצ־ילעופ רעקניל רעד ןופ טעטימאק
 עצבאג יד טניווו ןוא לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע 1933 ןיא
 ןיא ןא דיז טבייה טייקיטעט עשירעביירש ןייז .הפיח ןיא טייצ
 עלעג יד" דיל ןטימ "טלעוו ייב" רעד ןיא טריטויבעד .לארשידירא
 ייב" רעד ןיא דיז רע טקורד ןא טלאמעד ןופ .1940 ראי ןיא ״עטאל

 לארשי" ,"סעיינ עטצעל" /׳טפנוקוצ" יד ,"קירב" יד ןיא — ״טלעוו
 .א״א עמיטש

 רע טאה ,א״א (422 ׳ז :עז) ״לסיז עמומ יד״ :יוו ןעגבולייצרעד
 .הפיח לאברושז ןיא דיוא ווא דעלטעלב דעהפיח יד ןיא טקורדעג

 לזיימ ןמחנ ןופ עיגאלאטנא*ץרפ רעד ןיא ןיירא זיא דיל א םנייז
 ץפ "בורקמו ןאכמ" עיגאלאטנא ר עד ןיא גנולייצרעד א םנייז זוא

 .שימלח

 לגיח ןיימ ןופ רנאל ןיא
 :סאה ןופ רענירג

 םיא טנערבראפ ןוא טנערבעג

 ...סאג רעד ףיוא רע טייג טא ןוא

 טירט עקילכיורטש טימ קעווא ךיא ןאפש

 טרא םעד וצ םוק ךיא זיב

 — .יר רעקיבייא ןופ

 תובא ןופ םירבק ףיוא

 ןטיירפש אד ךיז ליוו ךיא

 ןייבעג רעייז ןופ ראנ

 ןכייצ ןייק רעמ אטשינ זיא

 טרעקאהעצ זיא דלעפ סאד

 .טעייזראפ ןיוש ךיוא ןוא

 דרע טשראג א ךיא םענ

 טייב א ןופ

 םעד םורא זיירק ןוא

 לוגיע א ןיא

 סע ךיא וט ךאנרעד

 טניוו ןפיוא ףראוו א

 • שטנווו א טימ סע טיילגאב ןוא

 ףוס ןייד ןייז לאז יוזא

 ...לגיוו ןיימ ןופ דנאל

 רעדיוו ןוא

 םיורט ןיימ ןופ לגילפ יד ףיוא

 לטעטש ןיא לאמ סאד ראנ

 גנאזעג טימ םוק ךיא

 לטע ןוא לרעפ ןוא

 גנאג ןיימ ןטיילגאב

 ראפ א ןעלדנאמ ןגיוא טאה לרעפ

 ראה עטלטאפעצ ןיורק א לטע ןוא

 ץנאלג םענרעבליז ןיא ןבעווש רימ ןעיירד ןיא

 ץנאט ןרעכיש ןיא םורא רעזייה יד ןוא

 ףיורא ןוא פארא ןצנאט ןוא רימ ןבעווש

 ףיוה ןקיטכיל א ןיא ןיירא ןצנאט רימ זיב

 .לוש רעד ןופ ףיוה ןיא

 — ןביוש יד ןעלקניפ אד ט״וי ןוא תבש טימ

 !ןדנוצעגנא טכיל סרעטכייל עלא ןוא

 רעשל ןיא ראג ,קחוד א זיא לוש ןיא ןוא

 ןלייז ףיוא גראווגנוי ןוא !פעק ףיוא פעק
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 — ,ןביורט ךעלגנע יוו

 !רעמעלאב ןיא פאלק א

 ךיז טסיגעצ טייקליטש א ןוא

 םערוטש ןראפ דלאוו ןיא יוו

 .ךיז טגיוועצ רע רעדייא

 רעדעפ ןייז טימ טצירק רפוס רעד לשמיש

 — רפסה םויס — תוא עטצעל׳ס —

 רעדעפ יד טצירק טעמראפ ןכעלבלעג ןפיוא

 רעדנוזאב ןדעי ןופ ןצראה ןיא ךיוא ןוא

 .רפסה םויס — תוא עטצעל ׳ס

 ,לרעפ ךיז ןגיוא יד טשיוו

 לטע ךיז ןגיוא יד טשיוו

 רפסה םויס — תוא עטצעל׳ס

 -לטעטשה םויס

 דניצא קישיור ןוא קיטכיל זיא ףיוהלוש ןיא

 .טניוו ןיא טרעקאלפ תובהלתה ןופ םי א

 ןצאקרוטש ענעדנוצעג ןוא תולדבה ,טכיל

 סאב ןטימ לרעב ןוא לדיפ ןטימ לדיי ןוא

 .טסאפראפ םויס םוצ ןוגינ א אד ןליפש

 טאקאיב ןוא דלאג ןופ הפוח א רעטנוא ןוא

* 

 אטנאראט ,קישטמארבא עשוהי

 :גירק םעד דאנ קסוטלופ טכוזאב ךיא באזו לאמ ייווצ

 ןגעוו ץנע ןא ןקידיילרעד ןעמוקעג ןיב דיא ןעוו ,1948 ץא

 ןזאלעג ןבאה ןרעטלע ענעמוקעגמוא עניימ סאוו ,השורי

 ץא ,המחלמ יד ברע עמאס טיובעגסיוא זיוה א ,ףראד ןיא

 ;טאקאוודא ןא ןופ טבעה יד ןיא ןבעגרעביא טזומעג ןינע םעד

 טריגעלעד ןעוועג ןיב דיא ןעוו ,1955 ןיא — לאמ עטייווצ םאד

 ץיק — רעצעתעביא םלא טעטימאק־לאוויטסעפ םעד ןופ

 .עשראוו

 ןעבופעג טאטש יד דיז טאה המחלמ רעטצעל רעד ןיא

 ,טאטש רעד ןופ 70% .עיניל־טנארפ רעד ףיוא םישדח עכעלטע

 זיא קסוטלופ) ןראוועג טרעטשעצ זיא ,ןעמעננא ןעמ ןאק

 ןיא וווךטלעז ,(1945 ראונאי ןט־17 םעד ןראוועג טיירפאב

 .רעזייה עטקידעשאבמוא עכעלטע ןבילבעג ןבאה לאז םע סאג א

 ־עצ םיורג א יוו ןעזעגסיוא רעכיג טלאמעד טאה טאטש יד

 .טאטש רעוואטאיוואפ א ףיוא טייקכעלנע ןייק ,ףראד ןפראוו

 טאה — ךוזאב ןטייווצ ןזיב ןטשרע ןופ — ראי 7 יד ןיא

 ןבאה זיולב ווו־טשינ־ווו .גנורעדנע ןייק ןעזעג טשינ ךיז

 !רפס ןטימ טצנאט׳מ

 דאר א ןיא םורא ןוא

 1 טאטש עצנאג יד

 ןעמאלפ רעמינפ יד — ןטעקסאק ,ךעלמיירטש

 "ןעמאזוצ עלא — םידגנתמ ,םידיסח

 ,סעליישטאפ עטסארפ ןוא סעקפוק ,ךעלטייש

 — רפאו רפע ןופ ךיוא — גראווגנוי ,גראווטלא

 ־— .רפסה םויס םוצ ןעמוקעג ןענעז עלא

 הדע רעד ןיא ןיירא טגאלש ץילב א םעצולפ

 — רעטייש רעקימאלפ א טרעוו יז ןוא

 רעטייוו טייג ץנאט רעד ראנ

 -רעטיירב רעקראטש

 ,ןצאקרוטש ןוא תולדבה ,טכיל יד טימ ןצנאט׳ס ןוא

 ןצאט יד ןוא ןקיופ יד ,ןעלדיפ יד ןצנאט׳ס ןוא

 רעכעד עקידנעמאלפ טימ לטעטש סאד טימ טצנאט׳ס

 ץנאט רעקידרעייפ רעד זיב

 ךייה רעד ןיא ץנאט א טוט

 ןרעפס יד ןיא ןעגנעה טביילב ןוא

 ...ןרעטש רעקידנעילג 8
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 המחלמ יד ןאנ שאטש רעזדנוא ןיא ךוזאב א

 ־עג עלאמש עכעלטע ׳ןאלפ םוש ןא ׳טלעטשעגפיוא םידיחי

 .סאג אקסנאי־גוש ףיוא ךעלבלעוו

 רעזדנוא טימ ןעמוקעגראפ אי זיא ץועגרע םוצ גנורעדנע ןא

 ־לאמא םעד ץפ ןברוחל רכז א יוו ןבילבעג זיא עכלעוו ,לוש

 ןעוועג ןינב־לוש רעד זיא 1948 ןיא .בושי ןשידיי ןקידנעילב

 ־רעביא רימ ןבאה ןקאילאפ יוו טיול ,טנידעג .טקידעשאבמוא

 ץפ זיא רעטעפש ראי 7 .ץלאז ראפ ןיזאגאמ א םלא ,ןבעגעג

 ךאד רעד .טנעוו עטעקאנ 4 יוו רעמ טשינ ןבילבעג לוש רעד

 יד ךרוד תאויעג טרעטשעצ אמתסמ ןענעז — טיפוס ןטימ

 רעד ןיוש טעוו דנאטשוצ ןקיזאד םעד ןיא .ןקאילאפ עקיטרא

 ־עגפא העוו טעוו םע .ןטלאה ןענאק טשינ גנאל ןינב־לוש

 .בושי ןשידיי א ןופ קנעדנא רעטצעל רעד טשיוו

 םעד ןטלאהעגרעביא ןבאה םאוו ,םינינב יד ןענעז טא

 ףיוא) לאטיפש רעשיטאטש רעד ,םאלש רעד :םערוטש־המחלמ

 םע ווו ,"אטודער" ןינב רעטאעט ר עד ,(סאג יאמ רעט־ג

 יד ,ןעגנומענרעטנוא־רעטאעט עשידיי עלא ןעמוקראפ ןגעלפ

 ןבילבעג זיא םאוו לקניוו עקיצנייא םאד) עיזאנמיג עשיליופ
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 ןדיי ןא טאטש א

 עטכידעג א טימ טלגנירעגמורא ןענעז ןסאלק יד .(טריראבמוא

 יד תמחמ ׳רבדמ ןיא םיזאא ןא יוו םיוא ןעעז ןוא רעמיוב לאצ

 ןגעקאד .הברוח עסיורג ןייא ראפ ךיז טימ טלעטש טאטש

 טאה זיוהטאר רעד .טרעטשעצ קראטש ןינב־הסיפת רעד זיא

 ןיא לייט רעטשרעברא רעצנאג רעד ;ןטילעג קראטש ךיוא

 טגעלפ טאוו ,רעגייז־טאטש רעטמיראב רעד אטשינ .אטשינ

 ־נוא רעד זרלב זיא ןבילבעג •העש לטריפ עדעי ןעגנילקסיוא

 ךיז ןעניפעג םע ווו ,זיוהטאר ןופ לייט רעטיירב רעטשרעט

 .עדנאמאק־רעשעל־רעייפ רעד ןופ םירישכמ יד

 ןעמ טאה שרדמה תיב רעד ןענאטשעג זיא םע ווו ,אד

 טביד ןוא לגיצ טימ טרעיומראפ רעטצנעפ יד ,טיובעגרעביא

 .האובת ןופ רעלכייפש א ראפ

 רעד טריקורבעגסיוא זיא םע יוו ,ןעזעג ךיוא באה ךיא

 עשידיי ליפ טימ — טאיוואפ םייב ןוא םאלש םייב ראוטערט

 ףיוא .(ש״מי םיצאנ יד ןופ טעברא יד ךאנ זיא םאד) תובצמ

 ־םרא םעד רעביא ךעלטייד דיא ןעייל תובצמ יד ןופ ענייא

 .(1811) א״עקת תנש :טפירש

 ץא גנעל רעד ןיא טאטש יד ןטסאמעגסיוא באה ךיא

 ןעמ ןעוו ,ןעגנובעלרעביא יד ןבעגוצרעביא רעווש .טיירב

 זא ,ךיד טנאמרעד םאג רעדעי ןוא ןסאג עבורה רעביא טייג

 ןעוועג זיא אד ,דניירפ א — אד ,רבח א טאהעג וטסאה אד

 ץיד ןענאטשעג זיא אד ,דמלמ םעד ןוא םעד ןופ רדח רעד

 א טימ ןעמוקעגפיונוצ ךיז וטסיב אד ,טאטשראוו־טעברא

 טמולחעג ןוא טריטוקסיד ייז טימ ,םירבח ענייד ןופ עפורג

 ןוא יד טריסלופעג טאה אד ,טלעוו רערעסעב רערענעש א ןופ

 םידמלמ יד טשינ !אטשינ זיא ץלא סאד — ,עיצוטיטסניא יד

 ,ןקעטאילביב יד ןופ רענעייל יד טשינ ,םידימלת ערעייז טימ

 רמוא ןוא ןעייטראפ ענעדישראפ יד ןופ רעדילגטימ יד טשינ

 ןבאה שובל רעייז טימ סאוו ,ןדיי עזעיגילער עשיייטראפ

 םיללפתמ יד .טיראלאק ןשיפיצעפס א טאטש יד ןבעגעגוצ ייז

 עקיצראה־טוג יד ,ךעלביטש־םידיסח ןוא שרדמה תיב ,לוש ןופ

 דפערא יד ןטלאהעגפיוא ןבאה עכלעוו ,תוינקדצ םישנ ןוא ןדיי

 עשידיי ענייש יד ,תובוט תודימ ערעייז טימ טאטש ןופ טייק

 רעדניק ענייר עקידלושמוא יד ,ךעלדיימ ץא ןעיורפ ,רעטבעט

 ייז ןעמ טאה טקינייפראפ !אטשינ רעמ ןיוש ןענעז עלא יד —

 ייז ןענעז ןסירעגסיוא .םאטעג יד ןיא ןוא ןרעגאל־טיוט יד ןיא

 ךשמ ןיא ךיז ןבאה ייז עכלעוו ןיא ,רעטרע יד ןופ ןראוועג

 ךארב רעד !קםוטלופ עשידיי ענייש .טלצראוועגנייא תורוד ץפ

 וליפא !ז םיוא םע רימ ןטלאה יוו ! םיתג זיא ןברוח ןייד ןופ

 יד ןופ ןראוועג לוצינ לודג םנ־יפ־לע ןענעז עהלעוו ׳יד

 ,תוברוח ץפ םייריש יוו ןבילבעגרעביא ןענעז ,ןטיוט עשיצאנ

 -ץועוו טיובעגפיוא טשיג לאמנייק ץוש ןלעוו עכלעוו

 יקסראלטאק ףרא טלעטשעגפא ךיז ךיא באה רעגנעל

 ייב טבארבראפ ראי 6 באה ךיא ווו ,4 ׳מונ םאג־לוש יד)

 * (ץעינעלעשטסעשפ ריאמ עילימאפ רעקיצראה־טוג רעד

 א ייב טניווועג ןינב־טנארפ םעד ןיא ןבאה ןראי רעקילדנעצ

 ךיוא טאה אד .עזעיגילער סנטסרעמ ;םעילימאפ עשתיי 10

 ןייק ראפסיורא רעייז זיב ץנימרעפוק עילימאפ יד טניווועג

 העוט עשיטסינויצ ענעעזעגנא ,והיעשי ןוא הכלמ ;לארשי

 ווו ,גנולדנאהבוב רעשידיי רעקיצנייא רעד ןופ רעמיטנגייא

 עסערפ עשידיי רעוועשראוו עכעלגעט יד ןעמוקאב טגעלפ ןעמ

 ,לארשי ןיא ץז רעייז ןופ ווירב א ןעמוקאב ךיא באה בגא)

 עלא ווו ,עטשרע םאד ןעוועג זיא זיוה רעייז זא ,רע טביתש

 רעטעפש רעד ןיא ןגעקאד .(תירבע טדערעג ןבאה רעדניק

 םוצ רעטנענ ראנ ,ףיוה ןבלעז ןפיוא) עניציפא רעטיובעגוצ

 ןימ א .ןקאילאפ זיולב ךעלסילשסיוא טניווועג ןבאה ,(ךייט

 לייט טנארפ םעד ץפ .תולרוג 2 .רעקלעפ 2 .אטעג עקיליוויירפ

 טימ טנאוו עקידנלאפנייא עבלאה א יוו רעמ טשינ ןבילבעג זיא

 םעילימאפ עכעלטע עריא .רענייטש ןוא לגיצ ענעפראוועגנא

 ־ראוו רעד ןיא — לייט א ;ןעמוקעגמוא ןענעז רעגיווונייא

 ןגעקאד .ןרעגאל־טיוט יד ןיא — לייט א ץא אטעג רעוועש

 ראפ יוו טקנופ ,טניווואב ןוא ץנאג ןבילבעג עניציפא יד זיא

 .ןדיי טשינ ךרוד ,המחלמ רעד

 ץפ םיטרפ ענעסעגראפ גנאל ןורכז ןיא ףיוא ןעמוק םע

 קיטש א .ףרה ןשידיי ןקיזאד םעד טא ןיא טייהדניק ןיימ

 *םוי ץא םיתבש יד .ןגרא ענייד ראפ ייבראפ טיייג ןבעל שידיי

 רעד ץא ןפורעגסררא םע טאה טייקנביוהרעד לפיוו — םיבוט

 עשיפיצעפס ענייז טימ בוט־םוי רעדעי !המשנ רעשירעדניק

 ןטכירפא ןכעלרעייפ טימ חספ :םיגהנמ ןוא ןטייקיטראנגייא

 ןעגניזטימ ץא לטשפ א ןגאז ,תוישק 4 יד ןגערפ /׳רדס״ םעד

 ־שאר ?הדגה רעד ןופ םינוגינ עלענאיצידארט עקיצראה יד

 5 ׳ךילשת״ וצ עמאמ־עטאט טימ ןייג ןוא ןזאלב רפוש טימ הנשה

 ןשטנעב ,םינכש עדמערפ טימ ןעמאזוצ הכוס ןיא ןציז — תוכוס

 ;ןאפ רעד טימ הרות־תחמש ;בלול טימ ןעלקאש ןוא גורתא

 רעגערג־ןמה ןטימ םירופ !לדיירד ןיא ןליפש טימ הכונח

 םרעקעב ריאמ ןעוו ,עקאט ףיוה םעד ןיא ,ךיא קנעדעג .וו״זאא

 ־רדח עפורג א ,דימ ןענעז ,ןראוועג ךגעלעג" זיא בירו

 ןראטעפמיק רעד ייב "עמש־תאירק" ןענעייל ןעמוקעג רעדניק

 ןעמענ וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ םאוו ,לאמ עקיצנייא םאד)

 יד ןענעיילפא ןכאנ .(עינאמערעצ רעד טא ןיא לייטנא ןא

 ןטייקסיז ענעדישראפ ןעמוקאב רעדניק יד ןבאה ,"עמש־תאירק

 זיא ,ןרעטלע עמורפ ץפ דניק עשידיי םאד ץוא .ןטכורפ ןוא

 .280 ׳ז ,קישטמארבא .י ,"עילימאפ א" :עז *
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 ןברוח ןכאנ קסוטלופ

 ־ראפ ןוא דיירפ ןופ טביוראב ,טניימ ןעמ יוו ,ןעוועג טשינ

 *תומילש רשפא טגאמראפ טאה דניק עזעיגילער םאד .סנגינעג

 ןבאה עכלעוו ,ןטייקנביוהרעד ןוא סנגינעגראפ ערעכעה עקיד

 רעדניק עקיצראה יד טא .זאטסקע ןשירעדניק ןייז ןדנוצעג

 ־רעד יד יוו לרוג ןבלעז םעד טלייטעג ,תונברק ןלאפעג ןענעז

 ךיוא טאה ,חצור רעשיצאנ רעקיטשרוד־טולב רעד .ענעסקאוו

 .תומשנ עקידלושמוא ענייר יד טא טניושעג טשינ

 רעדירב עטקינייפראפ ,ענעטינשראפ־ירפ עלא יד טא ראפ

 ןופ גאט רעד ןוא ,.ה.ב.צ.נ.ת :רימ ןגאז ,רעטסעווש ןוא

 ־לאשראפ םעד ףיוא ןעמוק טעוו םימדה־ןובשח ןוא לאצאב

 סאוו ,תוחיצר ערעייז ראפ — קלאפ־רעדרעמ ןשישטייד םענעט

 םעד ןיא .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןכיילג ןייק טשינ ןבאה

 טיירש טולב ןסאגראפ קידלושמוא םאד •קפס ןייק אטשינ זיא

 ןייק .ןסעגראפ טשינ ןוא ןבעגראפ טשינ .המקנ וצ טפור ןוא

 ןלאז ייז .קלאפ־רעדרעמ ןטימ ׳גנאל תורוד־רוד ףיוא ,םולש

 -.ןבאה טשינ המוקת ןייק לאמנייק

 ןפיוא ןעמוקעג רימ זיא ,טאטש עבורה יד ןכוזאב ןבאנ

 רע ווו ,ןאסלענצאק קחצי שודק םענופ רעטרעוו יד ןויער

 ,תושפנ עלא יד ןופ ןובשח םעד ,ןובשח םעד טא" :טביירש

 זיא םע .ןועגש א ןא ךימ טפאכ ,ןכאמ וצ ןא בייה ךיא זא

 יד ןעוו !העיו עגושמ לאז ךיא ,טייצ יד ןעמוקעג טשינ ךאנ

 ערעזדנוא עלא ,עלא ףיוא ןוא םולש ןמילש ןלעוו רעקלעפ

 ןגיל םע ווו ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא עטעדראמרעד

 םירבק עטנכייצאב־טשינ ערעייז ףיוא ןוא תונברק ערעזדנוא

 .ךעניז ןופ םארא ךיא לעוו ןאד ,ןייג ןוא ןטערט ןעמ טעוו

 הללק א ,דיל א ןופ ןזרעפ ראפ א טימ ןקידנע ליוו ךיא

 םענופ ,רעדרעמ עשישטייד יד ףיוא ׳קלאפ ןשישטייד ןפיוא

 :קינזער עפיל רעטכיד ןשידיי־שיטעיוואס

 יד ןיא טמעלקראפ סרעסעמ ונימ ,דנאלשטייד ,ענייד ןיז יד"

 רענייצ

 הנתמ א ריד ןוא רעדחב ןיימ טקינייפראפ ןבאה ייז

 ןענאמ ןיא לערו ייו ייב — ,רעדיילק עמערא ענייז טקישעג

 ייז טולב טימ טסעוו וד ןוא העירפ ראפ ןוא טציא ראפ

 ,ןענייוואב

 — המקנ ןופ גאט ןיא ןענייוו וטסעוו ןיז ףיוא ןוא ייז ףיוא

 ,סוטסירק ןופ ןעמאנ ןיא טקינייפעג ןדייז ןיימ ןבאה ייז

 ןטסיווראפ ןעמייה ןוא ןטכעש ןוא רעדניק ייז ןדנעש טציא

 .ןעמאנ ןייד קיבייא ףיוא זיא טדנעשעג — ןלזג ,ןעמאנ ןייד ןוא

 ,סעמאמ עשישטייד ןופ ןרערט טימ וטסעוו ןשאוופא טשינ

 ןוא דנאש ןייד ,דנאלשטייד ,ענייד ןיז יד ןופ טולב טימ

 הללק יד

 ןעמאלפ יד ןשעלראפ טשינ טסעוו ןוא ,תורוד ןוא רעקלעפ ןופ

 "-.ןלאצ ןוא ןענאמרעד ןופ גאט ןיא ןראצ ןקילייה ןופ

 גנוציילפראפ א ןופ ראי סאד ! 1958 ,קסוטלופ
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 1958 — קסוטלופ
 רערעדנא רעד ףיזא רעזייה יד ךירא יוו ,(קימעמ ןופ גנוניווו יד) 1 דוונ ,יגראקס ירטאיפ

 קראפ לקיטש א דאנ טעזדנ ;ןסירעגרעטנררא— סאג־לוש רעד וצ זיב סאג טייז

 (גירק םעד ךאנ ץנאג ןבילבעג) טכירעג סאד ןוא "עלאקש" יד ןעוועיג זיא׳ס ווו ,ףיוה רעד
 רעדניק לוש עכעלטסירק — ריא ןבעל ,קינלעמ יורפ יד :דליב ןפיוא



 קסוסלופ

 פפאר־יקסוואטאנגיא לטיג

 א יוו םיתג ,עלעטעטש א ץא ויז טכאמ לאמנייא טשינ

 טאוו עלעטעטש ןימ אזא ,סנטיידאבמוא ןא ,טניילק א ,ץינעג

 רעטיורג רעד — רעטטעווש רערעטלע ריא וצ ךיז טעילוט

 יד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןיירא "לאמאטימ" טייג ,טאטש

 ןימ א טרעוו םע .שי א ןיילא ךיז ראפ טרעוו ןוא טעשש

 ךיטקיטל הכומסה קאטסילאיב" ךוגרומטל הכומסה הנליו"

 םעפע ."ופיל הכומסה ביבא-לת" — לארשי ץרא ןיא ייו רעדא

 .בוקשיול הכומסה קסוטלופ טימ ןעשעג זיא םעכעלנע

 רערעטלע ןא ןעוועג זיא וואקשיוו ןיא בושי רעשידיי רעד

 ןפיוא ןגעלעג זיא עכלעוו ,קסוטלופ זא קיטנאק .קסוטלופ ןופ

 עשיראצ יד ןופ ןגיוא יד ןיא טאה ,עשראוו ןייק טקארט־טפיוה

 .טשידייראפ ליפוצ ןרעוו טראטעג טשינ םילשומ עשיליופ ןוא

 טראפשעגכרוד ויז ימ עשידיי יד טאה טייצ ר עד טימ רעבא

 ןוא ןסקאוועצ ךיז טאה טאטש יד ווא ןעגנומיוצראפ עלא

 ־סעווש רערעטלע ריא ץפ ליטשרעדניא ןקחחרעטנוא ןעמונעג

 ."סעיפרוק רעוועקשיוו" ת ןופ ,וואקשיוו רעט

 הסנרפ .קסוטלופ טאטש יד ,טגאמראפ יז טאה ץלא ןוא

 םינדמל ,טייל עמערא ןוא םיריבג ,םוצמצב הסנרפ ןוא עפשב

 פאלק א ןבעג ןענאק םאוו "עקראטש" ןדיי ,םיצראה ימע ןוא

 ,קינוואדאשפ ןראפ וליפא ארומ ןייק טשינ ןבאה ץא דג א

 תיצמת םעד ןגיוזעג טאה הרות יד םאוו ,םישולח ןדיי ןוא

 עכלעוו ןעגנוריטאש עלא ןופ ןטסינויצ .רענייב ערעייז ןופ

 ,ןויצ תביש ןופ הווצמ יד ןעוועג םייקמ ןיילא ךיז ףיוא ןבאה

 ןוא "טרא ןפדא ףמאק" ץפ ןטלאהעג ןבאה עכלעוו ,ןטסידנוב

 ־ןדיי יד ןזייל וצ" טבערטשעג ןבאה עכלעוו ,ןטסינומאק ךדא

 רעלאיצאס רעד ןופ האופר רעלאסרעווינוא רעד טימ "עגארפ

 רעד טאה ןבעל שידיי קיטולבלופ ךייר א ,אי .עיצולאווער

 רעד ןיא ןעגנערבוצמוא טאהעג ומש חמי חצור רעשטייד

 רעשירעלטיה רעד ץפ רעייפ ןיא .קסוטלופ טאטש רעשידיי

 ־טיבת יד ,סאג־לוש יד ןוא םאג־דאב יד — קעווא זיא הפירש

 יד ,ייז טימ ןעמאזוצ ןוא .סעוואלפאפ עקיטפול יד ןוא אוו

 טנגוי ,ןשטנעמ־ךמע ןוא רענרעלליווו ,םיבצק ןוא רעשיפ

 וצ טפאשקנעב טימ םינקז ןוא ןגדא יד ןיא ןעמיורט טימ

 רעד ןופ רעייפ ןכעלקערש ןופ דיור ןיא קעווא זיא ץלא .הלואג

 .הפגמ רעשיטסירעלטיה

 ייווצ טימ זיא "סעקשטעימעה יד עלייב" ,עמאמ ןיימ ןעוו

 ,"טיוט ןכעלריטאנ א טימ" ןבראטשעג המחלמ רעד ראפ ראי

 עריא רעדניק עניילק ןביז יד ןבאה ,טייקנארק־ןעגנול א ןופ

 ןברוח ןכאנ

 1950 לארשי זיב 1939 קסושלופ ןופ

 טזאלעג ייז טאה סאוו ,ןעמאמ רעטיוט רעד וצ טרעמאיעג

 המחלמ ןכאנ ,םורא ראי ייווצ ןיא .טלעוו רעד ףדא ןיילא

 ןעילוה סיורא זיא גנוטסיווראפ ןוא טיוט ןעוו ,ךורבסיוא

 רעד ןופ טיוט רעכעלריטאנ רעד טאה ,טלעוו רעד רעביא

 לידו .טאג ןופ דסח רעלעיצעפס א יוו ןעזעגסיוא ןעמאמ

 ־זאג טימ ןעמוקעג טיוט רעד זיא םונהיג רעלטיה ןיא ,טציא

 .ןיילא תונברק יד ץפ ענעבארגעג ,םירבק ןסאמ ץא ןרעמאק

 ךיא ןעוו ,ןעוועג טלא ךיא ןיב ראי קיצנאווצ רעבירא

 ןסירעגסדרא ךעלרעטסעווש ןוא ךעלרעדירב עניילק עניימ באה

 ייז טימ טזאלעג ךיז ןוא קסוטלופ ןופ לגענ עשטייד יד ןופ

 ןבאוו־ץענערג עשיסור ןוא עשטייד ,ןפמוז ןוא רעדלעפ רעביא

 יד טעיאוועג ןבאה רעדלעוו יד ןיא .קאטסילאיב ץיק —

 ךיא ןוא ןלדק יד טעשטשיווסעג ןבאה רעדלעפ יד ףדא ,ףלעוו

 :טלייצעג ץא ךיז םתא גראווניילק סאד טעילוטעג באה

 יאד טייז ריא ,תידוהי ,הרש ,עגייפ ,דבכוי ,הימחנ ,לבייל

 ־איב ןייק טכארבעג ייז ךיא באה עקידנרעביפ ץא עקנארק

 ןבעל םייב ייז ןפלאהעג רימ ןבאה ןשטנעמ עטוג ווו ,קאטסיל

 זדנוא ןיא ךיז טאה טכאמ עשיטעיוואס יד זיב ,ןטלאהרעד וצ

 זדנוא "טכאנ רערעטצניפ רענייש" ןייא ןיא ןוא "טנאמרעד"

 ןייק ןרעב עסייוו יד וצ טקישראפ ןוא ןעמונראפ ןעמעלא

 בילוצ .ןעמעלא טשינ רעדייל ,ןיינ ?ןעמעלא זדנוא .ריביס

 טדרב לקיטש א ןעגנערב ןלעוו ןופ הריבע רעסיורג רעד

 טריטסערא ןטעיוואס יד ןבאה ,רעדניק עקירעגנוה ת ראפ

 הסיפת רעשזמאל ןיא טראפשראפ ריא ,תידוהי רעטסעווש ןיימ

 םאוו טימ ,טסווואב טשינ רימ זיא גאט ןקיטנייה זיב — ןוא

 .תידוהי רעטסעווש ןיימ ןעמוקעגמוא זיא םע טדט אראפ

 ןבעל רעזדנוא ןרעדליש ןעמענרעטנוא טשינ דימ לעוו׳כ

 ענייז טיול טעברא רעדעי" ווו ,דנאל םעד ןיא ,דנאלסור ןיא

 טעבראעג טראד באה ךיא ךדא .ךטייקיעפ ןוא ןטייקכעלגעמ

 רעטנוא רעטעמ טרעדנוה יד ייב .ךטייקכעלגעמ עניימ טיול"

 ־ןלדק יד ןיא טעבראעג ךיא באה ךאלפרעביוא־דרע םעד

 ןשיטאיזא םענעפראווראפ ןיא "לאגואתעגנעל" ויא ןבורג

 םעד ןבעגעג רימ םימותיה יבא רעד טאה אמתסמ .ןאטסכאזאק

 עמאמ א ןייז ןענאק לאז ךיא ידכ ,ןטלאהוצסיוא ץלא סאד חוכ

 ,ךעלרעדירב ןוא ךעלרעטסעווש עניילק עניימ וצ

 טקעמעגפא טאה טלעוו רעד ןופ רעייפ רעכעלקערש רעד

 עכלעוו ,ןדיי רעקסוטלופ ענלעצנייא .קסוטלופ עשידיי םאד

 ריא ןופ ןענעז ,המחלמ רעד דאנ טאטש ת טכוזאב ןבאה
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 ןדיי ן# טאטש א

 רעד טקעלפטנא ךיז סלאוו ןגיוא ערעייז ראפ יוו ,ןפאלטנא

 ־לופ ןופ שוריג רעירפ רעד .םודס ןטרעקעגרעביא ןופ ליורג

 ןטסערג רעייז ןיא ןוא ןדיי לסיב א טעוועטארעגפא טאה קסוט

 .לארשי ןיא םייה רעייז ןענופעג ייז ןבאה לייט

 .דבאל ןשידיי ןיא םייה ןיימ ןענופעג באה ריא ךיוא

 ןסאלשעגנא ויז ךיא באה ןראי המחלמ ךאנ עטשרע יד ןיא

* 

 (ינטיקנעלב) רעוןאפנעטסעינ הכלמ

 .~ןגעוו עטרידראבמאב יד ׳ןיוא ןייוועג ןיימ

 םעניא ,רעבמעטפעס ןט*4 םעד ,קיטנאמ ןעוועג זיא םאד

 'לופ ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ייב גאט־הלהב ןסיורג

 ,רעפרעד־ץענערג יד ןופ םארטש־םיטילפ רעסיורג רעד .קסוט

 קסוטלופ ךרוד טמארטשעג אניוואל א יוו ןבאה סע עכלעוו ןופ

 — ראטנעווניא ןקידעבעל רעייז טימ םעילימאפ־םירעיופ יד

 ׳ייז ביוא .רעניווונייא עשידיי יד דחפ טימ טליפעגנא ןבאה

 רימ ןפראד ,תולייח עשישטייד יד ראפ ןפיולטנא ,םירעיופ יד

 עשראוו ןייק ןראפ וצ ןסאלשאב רימ ןבאה .יאדווא ,ץזיי האד

 ןרהא לייוו ,זיולב דניק ןטימ ךיא .ה .ד ,םיבורק ערעזדנוא וצ

 .ןרעוו וצ טריזיליבאמ טכירעג ןאד ךיז טאה (ןאמ ןיימ)

 רימ ןרעוו ,עיצאטס־ןסובאטיוא רעד וצ קידנעמוק רעבא

 ווא ןסאלשעג ןיוש זיא עשראוו ןייק געוו רעד זא ,ריווועג

 ןא טראפ אד .םובאטיוא ןייק ןעמוקאב וצ טשינ ללכב זיא׳ס

 *עגרעביא ןא טימ שטאכ ,(יקסוואנילאק) ןכש א םרעחנוא

 ץיז ךיא .ןעמענוצטימ דימ םיכסמ רע זיא ךאד ׳ןגאוו ןטלופ

 ןאק ךיא .ןגאוו ןקידנעלסיירט ךיז םענופ גערב ןפיוא םיוק

 ןגארט וצ ןענרהא פא םע ביג ךיא .ןטלאהרעד טשינ דניק סאד

 םעניא סופ וצ ןייגוצכאנ טסילשאב רעכלעוו ,טנעה יד ףיוא

 ערעדנא ךאנ טריפעג טאה ןגאוו רעד ןיהווו ,ןיירא ףראד

 טעווערעק ןכש ןיימ יוו ךיא עז רעבא אד •רעדניק טימ ןעיורפ

 .געוו ןקיטייז א ףיוא ייסאש־טפיוה םענופ ןגאוו םעד פא

 ןטימ ןאמ ןיימ" — עטלפייווצראפ א ךיא גערפ — ״י ןיהווו״

 ."!ןבילבעג טראד ךאד ןענעז דניק

 עקירביא יד ףראד רע יוו יוזא :ךימ טקיוראב ןכש ןיימ

 עשירעטילימ ,בגא ,ןענעז עכלעוו ,רעדניק יד טימ ןעיורפ

 ,(ראטאז וצ טנעאנ ףראד א) קסוראב ןייק ןריפפא ,םעילימאפ

 :קירבור רעד וצ ךייש זיא גנורעדליש־המחלמ עקיזאד יד *
 ."רעדנאוו ןקיטולב ןיא.,

 ןוא ךיז באה טראד ,וואלצארוו ןיא "דבועה" ץובק ןיא

 טימ טנעקאב ךיז ךיא באה טראד ,הילע וצ טיירגעג ערעדנא

 ןופ ןוא פפאר ןמחנ רעטכיד ןשידיי םעד ,ןאמ ןקיטציא ןיימ

 ןוא לארשי ןייק ןעוועג הלוע 1950 ראי ןיא רימ ןענעז טראד

 .םייה רעזדנוא טלעטשעגפיוא

¥ 

 ...* ג ע ט ענעי ןיא — חכ ןיימ

 (ןעגגמעכייצראפ ןוא ןשינעבעלרעגיא־המחלמ)

 ,ןראוועג ןעגנידאב וצרעד רענעמ ערעייז ןופ זיא רע יוו טיול

 םארו ,יורפ עשידיי עטייווצ א ךאב ןוא דימ) זדנוא רע טעוו

 (ןבילבעג ייסאיש םעד ףיוא ךיוא ןענעז דניק א טימ ןאמ ריא

 .ץאלפ ןקיטכיר ןפיוא ךאנרעד חיפפא —

 ןבאה ,ראטאז ןייק ןגאוו סנכש ןיימ טימ קידנעמוקנא

 באה ךיא .ןפארטעג טשיג רעדניק ןוא רענעמ ערעזדנוא רימ

 ייז ןוא ןטייווצ ןיא ףראד ןקידתונכש ןייא ןופ טכוזעגמורא ייז

 דניק ןטימ — ןאמ ןיימ טאה׳מ זא ,תועומש יד .טנגעגאב טשינ

 ןזיוועגסיורא ךיז ןבאה ,ןעזעג טראד ןוא אד — דניק ןא תא

 באה׳כ ראנ יוו .עקיטליג טשינ ןיוש רעבא ,עתמא ראפ וליפא

 ךיא באה ,ןסערדא ענעזיוועגנא יד ןופ רעטרע יד ןטערטאב

 ןט־5 ןיא עקידנרעגנאווש א .ןפארטעג רעמ טשינ ןיוש םענייק

 יד ףיוא טפעלשעג ךיז ךיא באה עקידנדייל־לאג א ןוא שדוח

 םיטילפ־םירעיופ טימ ןעוועג טציילפראפ ןענעז עכלעוו ןגעוו

 ןענעז עכלעוו ןוא ׳רעטילימ ןשיליופ ןקידנטערטפא ןטימ ןוא

 .עיצאיווא רעשישטייד רעד ןופ ןראוועג טרידראבמאב רדסכ

 רעד ראפ דחפ רעד ןראוועג רימ ייב זיא ןענורעגסיוא יוו

 ־ידראבמאב יד ראפ טאהעג ארומ טשינ באה ךיא .המחלמ

 ץראה םאד .טיוט וראפ ןקארשעג טשינ ללכ ךיז ןוא ןעגנור

 ־עצ קראטש ךיז באה ןוא ןסאגעגרעביא רימ ייב ןעוועג זיא

 ץא דניק ןיימ ןוא ןאמ ןיימ טימ לאפוצ םעד רעביא טנייוו

 עקידנעייגייבראפ עשיליופ .רעדנאוו ןעמאזנייא ןיימ רעביא

 רעד רעביא ןייוו ךיא יצ ,טגערפעג ךיז ןבאה טייל־רעטילימ

 באה ךיא זא ,טרעפטנעעג ךיא באה ,המחלמ רענעכארבעגסיוא

 ךאנ חא סאד" הניק ןיימ טימ ןאמ ןיימ געוו ןיא ןריולראפ

 ...טקיטעטשאב יוו ייז ןבאה — ״רעגרע

 טרעקעגקירוצ ךיז ךיא באה טלפייווצראפ ןוא םאזנייא

 ־טסיירט יד .טפאהעג ׳טראוועג ךיא באה ךאד .ראטאז ןייק

 ןטימ רוחב ןגנוי א ןופ ןעמוקאב ןאד באה ךיא םאוו ,רעטרעוו
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 ןברוח ןכאנ קסוטלופ

 טשינ ךיז טכערב" :ןעקנעדעג קיבייא ךיא לעוו ,לקצאכ ןעמאנ

 ריא זא .ןכוזפא ךיז ןלעוו דניק ןטימ ןאמ דעייא .*דכלמ ,ןייא

 דניק דעייא טעוו טאוו ,ןצראה וצ ןעמענ ,םולשו םח ,ךיז טעוו

 -1?ןעמאמ א ןא ןאט טלאמעד

 ..."ן ןעזרעדיוו ףיוא"

 ־קירוצ ןאמ ןיימ זיא ,וצ טכאנ וצ ,גאט ןטירד ןפיוא

 קנארק געוו־רעדנאוו ןפיוא זיא םאוו ,דניק ןטימ ןעמוקעג

 ־רענאד ףיוא ךאווטימ ןופ ,טכאנ רעבלעז רעד ןיא .ןראוועג

 יד ןענעז ,קסוטלופ ףיוא ףירגנא ןשישטייד םעד תעב ,קיטש

 רעכלעוו ייב ,עילימאפ יד .ראטאז ןיא ןלאפעג ךיוא ןדאראינס

 עקיטראד עקינייא דאנ טימ ןעמאזוצ זיא ,ןעוועג ןענעז דימ

 קעווא הרירב תילב דימ ןענעז .עוואפאפ ןייק קעווא סעילימאפ

 וצ טשינ ךיז רעמ רעטייוו ןטיהעג ךיז ןבאה רימ .ייז טימ

 ךיז רעביא ןעוועג רימ ןענעז קידנעטש טשינ רעבא .ןרילראפ

 ...םיתב־ילעב יד

 ־גאוו ןביוהעגנא ןבאה רימ ןעוו ,קסוטלופ שוריג ןכאנ

 עכעלטע ןופ עפורג עטקינייאראפ א ,רימ ןענעז ,סופ וצ ןרעד

 ,קירב רעד וצ קידנעמוקוצ .וואקשיוו ךרוד ןעגנאגעג ,תוחפשמ

 רעטנוא ןוא רענעמ ערעגנוי עלא טלייטעגפא טייל־,ס.ם יד ןבאה

 יד טימ ,ןעיורפ ,זדנוא .גוב ךייט םוצ טריפעגפארא ךאוו א

 טייצ א ןבאה רימ .ןטראוו ןסייהעג — ערעטלע ןוא רעדניק

 .רענעמ ערעזדנוא ןופ לרוג ןגעוו גנונאפש ןיא טראוועג גנאל

 ־ראפ ייז ןענעז ןעוועג .קירוצ ןעזרעד ייז רימ ןבאה ךעלדנע

 ןעמ טאה טלייצרעד ןבאה ייז יוו .טרעטאמראפ תא טציווש

 ןייגקעווא ןתעב .טעברא רערעווש טימ ןעוועג "דבכמ" ייז

 א ,רעדורב רעטסגניי סנרהא ,עלעיש ,רעגאווש ןיימ טאה

 ...ךעזרעדיוו ףיוא" :ןשטייד יד וצ ןאטעג גאז

 קידנעארד ,ןגירשעגרעדנאנופ ןאד ךיז טאה ןאמ־.ס.ס ןא

 רעמ לאמנייק !עדוי רעטכולפראפ" :טאמאטיוא ןייז טימ

 ..,"נ ו !קעוו םאל ןסור עקיצומש יד וצ !ןעזרעדיוו

 טשינ ךייא טימ לאמנייק ,אי" :טגאזעג ןאד ךיז באה׳כ

 -ןעזוצרעדיוו ךיז רעמ

 דארגנילאטס ץיק טואפסנארט א טימ

 ,רימ ןענעז ׳םיפוצרפ־ם״ס• יד ןעזוצרעדיוו טשינ רעמ ידכ

 ןופ ןבאה רימ ווו) ינראס ןופ סופ וצ ןפאלטנא ,1941 ינוי ףוס

 וצ .(טניווועג טייצ ד״א רעד וצ זיב ןא שוריג רעקסוטלופ

 יד ראפ קערש יד ןעמוקעגוצ זיא גנודיישעצ ראפ קערש רעד

 ןא טימ טרישראמעג טייצ רעד ןיא ןבאה עכלעוו ,ןשטייד

 עשיסור יד רעביא םענראפ■ ןשירעטילימ ןכעלפיירגאבמוא

 ,גנוטכינראפ ןוא טיוט םוטעמוא טעייזעג ןוא םעיראטירעט

 ןייק ךיז קידנגאלשרעד .לצראוו ןטימ ץלא קידנסיירסיוא

 ןייק טראפסנארט א טימ ןראוועג טקישעג רימ ןענעז ,וועיק

 ־ארטסא ןיא עגלאוו רעד טימ פארא ןטראד ןופ .דארגנילאטס

 רעד ןופ ןעלזדניא יד ןופ םענייא ףיוא — טנגעג רענאכ

 .עשטלעד :עגלאוו

 ־יורג םענופ ךשמ ןיא ןשינעבעלרעביא ערעווש יד דאנ

 ךיוא ןיוש טאה ,ןטייהקנארק ןוא רעגנוה טימ רעטניוו ןעמאז

 רעד טכיירגרעד ,רעמוז ףוס ,תומוקמ עטייוו יד ןיא ,אד

 .טסנעפשעג־רעלטיה

 תולייח רעלטיה יד .1942 רעבמעטפעס גנאפנא זיא׳ס

 ,טנגעג יד •דארגנילאטס ןייק טירט־ןזיר טימ ךיז ןרעטנענרעד

 .טיבעג־״טנארפ" םלא טנכערראפ ןיוש זיא ,ןענעז רימ ווו

 אד ןבאה עכלעוו ,סעילימאפ עשידיי־שיליופ עטלייצעג יד

 טריפעגסיורא ךיוא ןיוש טאה׳מ .קעווא ןיוש ןענעז ,טניווועג

 עכלעוו ,ןזאכלאק רעעראק עטקישראפ־רעהא עלא ןענאד ןופ

 עשיסור׳, םלא רעבא רימ .ןראי ןופ ךשמ ןיא ןעוועג אד ןענעז

 11 ףארגאראפ ןטימ םגה ,רעסעפ עקירעי־ףניפ טימ ״רעגריב

 ןופ גנונעפאה ןייק טשינ ןבאה — (ןטנעמעלע ערעכיז טשינ)

 ןיימ יוו טייצ שדוח א רעכעה ןיוש .ןסיירוצסיורא ךיז ןענאד

 ־רעטילימ ןייז .טגארפסטעברא ןפיוא טריזיליבאמ זיא ןרהא

 ףיוא גאט ןדעי טיירג ,טאמאקנעיאוו ןיא ךיז טניפעג לכיב

 רעירפ יוו דאנ רע טעברא לייוורעד .ןרעוו וצ טקישעגפא

 .ןטעברא־ןעגנולעטשאב עשירעטילימ ייב לעטרא ןיא

 3 טימ אד ךיז רימ ןעניפעג טנעמאמ ןקיטציא םייב)

 ףניפ ץיק דאנ — עלעדיימ עטסטלע סאד :רעדניק עניילק

 ־לטימ םאד ,םישדח 2 םיוק — עטסגניי םאד ,טלא טשינ ראי

 יירד עלא רעבא ,גנודניצטנא־ןעגנול רערעווש א ךאנ — עטס

 .(טסוה־שוילקאק ןרעווש ראג א ןופ ןוא עיראלאמ ןופ ןדייל

 ."רעטנוא טשינ ךיז ביג ךיא

 ןרהא .טכאנראפ .1942 רעבמעטפעס ןט־11 םעד ,קיטיירפ

 יד זא ,רעביא רימ טיג רע .טעברא רעד ןופ ןעמוקעג זיא

 ןופ טעטשראפ יד ןיא ןיירא ןיוש ןענעז תולייח רעלטיה

 ־ילימ עלא טריוקאווע טאמאקנעיאוו רעד זא ;דארגנילאטס

 ןגראמ ןיוש ואד ךיז ןעניפעג עכלעוו ,סעילימאפ עשירעט

 ןאכארטסא ןייק עשזראב א טימ פא ייז ןראפ ירפ רעד ןיא

 רעטצעל רעד זיא םאד .םי ןשיפסאק ןטימ — ןטראד ןופ ןוא

 .ןענאד ןופ טראפסנארט־עיצאוקאווע

 יד וצ ןלאפוצניירא ןייז טרעשאב רימ לאמסאד טעוו

 טעוו רעכלעוו ,ןאמ ןיימ ןופ עטדיישעצ א י רעדרעמ־רלטיה

 אד ןביילב לעוו ךיא .טנארפ־םטעברא םוצ ןרעוו טקישעג ךאד
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 ןדיי ןא טאטש א

 ־אב ןא .טנגעג רעדמערפ א ןיא עטנלע ןא רעדניק יד טימ

 יד ווו טנגעג א ןיא ;דיי ןייק ,בורק ץיק העירפ ןא ,עטנאק

 רעהא אד .סאה־ןדיי טיפ ןסערפעגכרוד זיא גנורעקלעפאב

 יוו ?םוקמוא ןרעכיז א ףיוא טראנעגניירא ׳לרוג ,ךיפ וטסאה

 ? ןענאד ןופ םיורא ךיז ןעמ טסייר יוזא

 *עג ךיז וצ ןוא טצילבעגפיוא ריפ ןיא טאה קנאדעג א

 רנעג באה ךיא .רעטנוא טשינ ךאנ ךיז ביג ךיא ,ןיינ :טגאז

 ןטכאמראפ א ןיא טפאלקעגנא ,ךיז טיפ ךעלרעדניק 3 יד ןעמ

 טמוק׳ס .םאקנעיאוו ןופ גנוניווו־־טאווירפ רעד ןופ רעיוט

 ךיא .יורפ עטיובעג־טסעפ ןוא עקיסקווועגכיוה עגנוי א םיורא

 ךיפ ןעמענ׳ס .םאקנעיאוו ןופ יודפ יד זיא םאד .יז ןעקרעד

 ־םיתא טשינ טראוו ןייק ןאק ןוא ןרערט יד זדלאה ןיא ןקיטש

 ,ןרעגריב" :לאמ ןטלפיוו םוצ ןיוש ךימ טגערפ יז .ןעגנערב

 ־אב טשינ ךיפ ןאק ךיא זא ׳קידנעעז "?ריא טגנאלראפ םאוו

 ,רעטרעוו עטשרע יד .ןקיוראב וצ ןא ריפ יז טבייה ,ןשרעה

 ךיפ טעוועטאר" :טכארבעגסיורא ךעלדנע באה ךיא עכלעוו

 ןסירעגסיורא ךיז ןבאה — ״!רעדניק יד טיפ ןענאד ןופ םיורא

 טציא ריפ ןאק ןאמ ןייד ראנ" .ןשינעפיט עניימ עלא ןופ

 טשינ ,תונשקע ןימ א טיפ ןבעגעגוצ ךיא באה — ד ןפלעה

 טאה יז ."ןריוקאווע ךיוא זדנוא ןוא — ןופרעד קידנטערטפא

 יוו ?ןענעז ריפ ןענאוו ןופ :יוו ,טגערפעגסיוא ייברעד ךיפ

 עכלעזא דאנ ןוא ?ןעמוקעג רעהא ןליופ ןופ ןענעז ריפ יוזא

 ,.ןגארפ עכעלנע

 ןיא ןיידא ןוא ןאטעג גאז א ריפ יז טאה — דצ טראוו"

 ,עדנעראוו רעד ףיוא ןעוועג ריפ ןענעז טייצ עצנאג יד) בוטש

 זיא יז .(ןציז וצ ןטעבראפ רעדניק יד טיפ ךיפ טאה יז ווו

 .םאקנעיאוו םעד ןאמ ריא טיפ ןעמוקעגסיורא

 טיפ רע טאה — ? ןירעגריב ריא טגנאלראפ םאוו זיא —

 .טגערפעג ךיפ םיטש רעד ןיא ואט ןכעלרעטאפ א

 יד טיפ טקיטשעג יוו ךיז ךיא באה — !םאקנעיאוו ׳ח —

 עשישטייד יד ןופ ןפאלטנא ריפ ןענעז לאמ ייווצ — רעטרעוו

 ןופ לאמ עטייווצ םאד .ןליופ ןופ לאמ עטשרע םאד .רעדרעמ

 יד ןבעלרעביא ריפ ןלעוו אד זא ׳טניימעג ,עניארקוא־ברעמ

 ־רעלטיה יד וצ ןלאפניירא אד טציא ריפ ןלאז ...המחלמ

 וצ זדנוא ךעלגעמרעד !עשידיי א ךאד ןיב ךיא ?רעדרעמ

 .םעילימאפ עשירעטילימ יד טיפ ןעמאזוצ ןריוקאווע

 .טכארטעגכאנ עלייוו א טאה רע

 .ןכעלגעמרעד סאד ךייא לעוו׳כ !טוג —

 ...? ןאמ ןיימ טיפ ןייז טעוו םאוו ,םאקנעיאוו ׳ח רעבא —

 .ויינ ףיוא פאק ןטימ טלקאשעג לכיימש א טיפ טאה רע

 *טנארפ רעסיוא ,טשינ ריפ ןריוקאווע רענעמ ןייק —

 ןפיוא טריזיליבאמ ןאמ ןייד ךאד זיא םנגירעביא .ןדילאווניא
 .טנארפ־םטעברא

 לעוו יוזא יוו — רעדניק יד ...םאקנעיאוו 'ח ...רעבא —

 ...?ןיילא — געוו העווש אזא ןיא ןבעג הצע ןא ךיז ךיא

 םיא טלאוו יז יוו ,טמיורעגנייא םעפע םיא טאה יורפ יד

 .דיה עגיימ תפ טייקיטכיר ה ןיא ןגייצרעביא טלאוועג

 10 םוא ןאמ ןטימ טאמאקנעיאוו ןיא ףיורא טמוק ,טוג —

 ןבילבעג זיא רע יוו םעדכאנ טגאזעג רע טאה — טנווא רעגייזא

 .טכארטראפ עלייוו א ןייטש

 .קאטש־ןיב א ןיא יוו טשיורעג טאה טאמאקנעיאוו ןיא

 ןענעז ןריציפא ערענעלק ךיוא יוו רעלערענעג ,סעקינוואקלופ

 ריווועג ריפ ןענעז רעטעפש) רעמיצ וצ רעמיצ ןופ ןפאלעג

 רעפלעוו ,באטש־לארענעג רעד ןעוועג טראד זיא׳ס זא ,ןראוועג

 רעדארגנילאטס ןופ גנוקידייטראפ רעד טיפ טריפעגנא טאה

 .(טנארפ

 טכארבעגסיורא טאה ,הנוא קידנקרעמאב ,םאקנעיאוו רעד

 ןטאראב ךיז באה ךיא" :טגאזעג ןוא לכיב־רעטילימ סנאמ ןיימ

 טסלאז וד ידכ ,ךיד ךיא יירפאב טא זיא ,ןטסטלע ןיימ טיפ

 הנאל ץפ ןשינעפיט יד ןיא עילימאפ ןייד תיספא ןענאק

 ןופ רעציתאפ םוצ ןדנעוו ךיז ריא טזומ עיצאוקאווע ןגעוו

 ,טאמאקנעיאוו םוצ רעמ טשינ טרעהעג ריא .םאקלאפסיאר

 "...ןצנאטסניא־ליוויצ יד וצ ראנ

 ריפ ןכלעוו ,טעטימאק־ריפסיוא ןאיאר ןופ רעציזראפ רעד

 רעקיטרא רעד ןופ רענייק" :טגאזעג טאה ןפארטעג טדאד ןבאה

 ןגעוו ןדנאוועג טשינ טציא זיב ךאנ ךיז טאה גנורעקלעפאב

 גנונעדראראפ םוש ןייק טשינ ךיוא באה ךיא ...עיצאוקאווע

 ..."גנתעקלעפאב־ליוויצ יד ןריוקאווע וצ

 טאה יז .םאקנעיאוו ןופ יורפ רעד וצ קעווא רעדיוו ןיב׳כ

 זיא יז ןעוו ,טאמאקנעיאוו ןיא ןעמוק ןסייהעג רעדיוו ךיפ

 ןסייהעג ךיפ יז טאה רעמיצ־סטעברא סנאמ ריא ןופ םיורא

 .ןזיוואב ךיז טאה םאקנעיאוו רעד .ןטראוו

 ןא ןעמוקעגנא טנעמאמ םעד ןיא זיא קילג רעזדנוא וצ

 ףיוא השקב רעד טיפ עיבאראסעב ןופ יורפ עשידיי ערעטלע

 ןענעז ריפ .ןיז ייווצ טנארפ ןפיוא קידנבאה ׳עיצאוקאווע

 םלא ,ןראפעג שינעביולרעד־עיצאוקאווע ריא ףיוא ןעמאזוצ

 ...ריא :ןסייה ןא טציא תפ טפראדעג טאה ןאמ ןיימ .החפשמ

 ינעיאוו םעד טקנאדעג ריפ ןבאה ןצראה ןיא ףיט .קינעימילפ

 ..."טעברא לקיטש" רעד ראפ םאק

 ־ינסארק ןופ םיורא טייהרעטדיישעצ טשינ ריפ ןענעז יוזא

 ־רעביא־המחלמ עקידרעטייוו ןגעקטנא ןראפעג ןוא ראי

 .ןשינעבעל
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 ןברוח ןכאנ קסוטלופ

 ~רעדיוו ריז ןעניפעג ןוא ריז ןרילראפ רימ

 ,םי ןשיפסאק ןכרוד ןריאוקאווע רעמ קידנענעק טשינ

 *יצנייא רעד ךרוד טיירגעגוצ עיצאוקאווע רעזדנוא ןעמ םאה

 רעד ןופ טייז־תרזמ ףיוא ,סלעגנע־ןאכארטסא עינילדאב רעק

 םע ,ןראפוצפא טיירג ןיוש טייטש ןאלאשע־ןזיר רעד .עגלאוו

 ךאב יד עכלעוו ,רעדער יד ןופ ןעגנאלקפא יד ךיז ןרעה

 וויטקניטסניא ביג ךיא .לארטנאק בילוצ םיוא ןפאלק רעטעברא

 קעווא טריפ לארטאפ א יוו עז ןוא ןאגאוו ןופ םיורא קילב א

 א ןעגנערב ןעגגאגעג זיא טאוו ׳ןאמ ןיימ "יאוונאק דאפ"

 תא ואגאוו ןופ פארא גנירפש ךיא .רעסאוו טכאקעג לטיב

 א ךאד ןבאה רימ — :קידנעיירש ,לארטאפ םעד וצ ףיול

 .ןעמאזוצ ןראפ וצ טאמאקנעיאוו ןופ שינעביולרעד

 *ןטענגאב יד טימ קעווא לאטורב דימ ןביירט ייז רעבא

 קידנטלאה ,טייז רעד ייב ךיא ייג דאד .ןסקיב יד ןופ ןציפש

 ,רימ ייב דיז טעב ההא .ךיז וצ טעילוטעגוצ עלעציפ םאד

 טיירג ןיוש זיא ןאלאשע רעד םאוו יא ,ןייגקירוצ לאז דיא

 עדייב יד ןבילבעג ןענעז ןאגאוו ןיא טאוו יא ,האפוצפא

 ...ןכוזפא זדנוא טעוו רע זא ,רעכיז זיא רע .ןיילא רעדניק

 באה ןוא טרא ןופ ןריר ןעמונעג ןיוש טאה ןאלאשע רעד

 ־פיורא דיז קינוואקלופ ןשידיי א ןופ ףליה רעד טימ דיז

 ךיא ץב עמאזנייא ןא .ןאגאוו א ןופ ליד םעד ףיוא טפאכעג

 ־עג ןוא טסורב רעד וצ טעילוטעגוצ עלעציפ ןטימ ןטעזעג

 וצ רעבירא דיא לעוו עיצאטס רעטשרע רעד ייב זא ,טפאה

 ןקידרעטייוו א ןיא ןבילבעג ןענעז עכלעוו ,רעדניק עדייב יד

 זדנוא ןעמ טאה לאמטאד זא ,קנאדעג רעד רעבא .ןאגאוו

 וצ ץא ןגאנ וצ טרעהעגפיוא טשינ טאה — טדיישעצ רעדיוו

 ...ץמשנ יד ןסערפ

 םעצולפ ןאלאשע רעד דיז טאה ,טייצ לקיטש א קידנראפפא

 טא ןוא .קירוצ ףיוא תאפ ןעמונעג ךיילג ןוא טלעטשעגפא

 .עיצאטט־ןאב רענאבארטסא רעד ייב קירוצ ךיז רימ ןעעזרעד

 ־אב זיא טאוו ,ןאלאשע רעזדנוא םיואגנעל דיא ףיול לענש

 ןטימ טשינ ,ןענאגאוו רעקילדנעצ רעקילדנעצ ןופ ןענאטש

 ןפארטעג דיא באה ייז ןופ םעגייא ןיא ץא ןפאכראפ וצ גיוא

 ךימ ,דיירפ ראפ טרעטיצעג ןבאה עכלעוו ,רעדניק עדייב

 ,לרעטכעט ןיימ יוו ךיא רעה דיילג טא ץא .קידנעעתעד

 זיא טא —:ךעלטנעה יד טימ טשטאפ ןוא םיוא טיירש ׳עלעטיג

 !!!אד ךיוא עטאט רעד

 ...החמש רעכעלביירשאבמוא רעד ןופ עלא ןענייוו רימ

 ןענעז ןאלאשע םענופ רעקקירוצ ןגעוו טאוו ,טנאטערעטניא

 שזא טרעהעג ןבאה לייט .סעיטרעוו ענעדישראפ ןעגנאגעגמורא

 ןעמענוצטימ ןטעגראפ טאה׳מ זא ,"עלעווק רעטשרע" רעד ןופ

 רעד ףיוא זא ,"טסווועג" ןבאה ערעדנא ;ןטנעמוקאד עקיטביוו

 ןבאה רעבא רימ ...ןגעקטנא גוצ א ןראפעג זיא עיניל רעבלעז

 -עג ,שינעעשעג רעקיזאד רעד ןופ העפשה רעד רעטנוא ,ןאד

 .."תוכז" רעזדנוא ןיא ןעשעג זיא סאד זא ,ןביילג טלאוו

 ...גאט ןטפגיפ ןפיוא

 עשישטייד ןבאה העיטנ רעזדנוא ןופ גאט ןטפניפ ןפיוא ןעוו

 זיא רע ןעוו ,ןאלאשע רעזדנוא טרעטעמשעצ רערידראבמאב

 ־גילאטס ןגעקטנא םעיצאטט יד ןופ רענייא ףיוא ןענאטשעג

 ־רעביא רעפרעק ןיימ טימ ןאגאוו ןיא קידנגיל דיא באה ׳דארג

 ייז ךיז טימ ןעוועג הכב טלאז׳כ יוו ,ךעלרעדניק יד טקעדעג

 עכעלרעדרעמ ץא ןעיירעטיש יד ראפ קערש יד .ןצישאב וצ

 קיטשינ ןוא ןיילק רימ ייב ןעזעגטיוא טאה ןעגנורידראבמאב

 ןייז ןוא טנעה עשישטייד ןיא ןלאפוצניירא דחפ םעד ןגעקטנא

 עקיזאד יד ...רעדניק עניימ ץא ןאמ ןיימ ןופ עטדיישעצ א

 ...געט ענעי ןיא — הכ ןבעגעג ,טקראטשעג דימ טאה ארומ

 טאטש א קטוטלופ ע נ ע י ויוש זיא ,ןברוח ןכאנ ,טנייה

 ערעווש ענעי ןופ הכ רעכעלרעדנווו רעד ...ןדיי ןא ןצנאגניא

 עקידנצישאב רעטנוא יוו ןגארטעג רעטייוו זדנוא טאה געט

 .דנאל ןשידיי ןטמיורטעגטיוא רעזדנוא וצ — לגילפ

♦ + 

¥ 

 יקסנימאוואנ־רעמאהקאטש (אקטוג) לטיג

 ,לרוג םעד טלייטעג זייוולייט טאה קסוטלופ עשיליופ יד

 יד זיא תומוקמ ךס א ןיא .רעניווונייא עשידיי עריא טאוו

 ללכב ןענעז רעטרע לייט .ןראוועג טריניאור קראטש טאטש

 עגענאטעבךזייא עלופטבארפ עיינ יד .ןראוועג ןדנווושראפ

 טגיל קירב עטייווצ יד ;האויעג םלענ ןצנאגניא זיא קירב

 1947 — קסוטלופ

 טשינ טלאמעד טלאוו יז יוו ,ןטימ ןיא ענעכארבעגנייא ןא

 ־רעדרעמ יד ןופ ףיולעג ןטקינייפראפ םעד ןטלאהטיוא טנאקעג

 ...ןדיי רעקטוטלופ ענעבירטעגסיורא־ךעל

 א בורח ןעייטש םאג־יאמ רעטירד רעטצופעג רעד ףיוא

 םעגיא .ערעדנא ןוא "אקיאב" אניק רעד ייז ןשיווצ ׳רעזייה ךט
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 ןדיי ןא טאטש א

 טשרעה — ךעלראפ עקידנריצאפש יד ןופ רעטנעצ ןקילאמא

 ןעזוצגא אטשינ זיא דיי ןייק .טייקליטש עקידנקירדרעד א

 ךיז זיא טנגוי עשיליופ עקיטלאמעד יד וליפא .ןגיוא יד ראפ

 .תומוקמ ענעדישראפ ןיא ןראפעצ

 עכעלסעגראפ טשינ לאמנייק ןוא ערעייט יד ןופ ליפ ליפ

 ןבעל ןענעז עכלעוו ,יד .ןעמוקעגמוא ןענעז ןדיי רעקסוטלופ

 ־ראפ רעסיורג רעזדנוא ןופ .לודג סנ־יפ־לע ראנ זיא ,ןבילבעג

 ןופ ;ענלצנייא ראנ ןבעל ןבילבעג ןענעז החפשמ רעטגייווצ

 למהרבא החפשמ יד ןעמוקעגמוא ןענעז דניירפ עטוג ערעזדנוא

 טגעלפ טאוו ,לאקזחי ןוא ןארפאש ךענעה רעטלא רעד ,לאוואק

 ,ףארב אלעכ ,אשזור אוואלצ — םעטרבח עניימ ןופ > שיפ ןריפ

 .אקנאלבאי קערויאמ ןוא ןאד אשזדע ,אנישזאי אילענ

 ןענעכייצראפ םע ןוא ןרזחרעביא רדסכ טאד ףראד ןעמ

 יד ןופ לייט רעסיורג א סאוו ,םעד קנאד א ראנ זא ,תודודל

 רעד יוו) טזאלעג ךיז ןבאה ןדיי ענעבירטעגסיורא רעקסוטלופ

 עטנאקאבמוא ףיוא (טגאזעגרעטנוא ייז טלאוו לרוג רעטוג

 ןשיריביס ןטייוו םוצ טריפעג ןבאה עכלעוו ,ןגעוומוא ןוא ןגעוו

 שטאכ ,ןעשעג םנ־םגנוטער רעקיזאד רעד זיא — דנאלסור

 טשינ קינאה ןייק ןדיי רעקסוטלופ יד ןבאה טראד ךיוא

 ...טקעלעג

 םוצ .קטוטלופ ןקידנברוח־ןכאנ םעניא ךיז ןיפעג ךיא

 םעד ייב ץראה םאד ךיז ןענייווסיוא ןעגנאגעג ךיא ןיב ןטשרע

 סלסעטאמ ןיזוק ןיימ ןופ טייוו טשינ ,ישעבאב ןיימ ןופ רבק

 טראד זיא׳ס טאוו ,ןענעקרעד וצ ןעוועג זיא טאוו פאנק .רבק

 רעדיוש רעקידארומ א ,טייקטסופ עקיטעמוא ןא ...ןעוועג לאמא

 םענעטירעגפיוא־רקפה ,ןעיירפ ןפיוא ןעמונעגמורא ךימ טאה

 לטיבא ...גנאגניירא ןא ןוא םיוצ א ןא זיא רעכלעוו ,חטש

 עכעלטע טעשאפעג ךוטסאפ רעשיליופ א טאה רימ ןופ רעטייוו

 טאוו ,רעמאיעג ןיימ ףיוא טרעדנווועג ךיז טאה רע .יק

 -.ןיילא המשנ רעד ןופ ןטירעג דיז טאה

 ־ןדיי רעשיליופ רעד ןשיווצ דיוא זא ,ןייז הדומ זומ ןעמ

 :יוו ,ןעמאנטיוא עטוג ןעוועג ןענעז גנורעקלעפאב רעכעלדנייפ

 ,עיזאנמיג־רענעמ רעד ןופ רמוש רעד — יקסוואדאט החפשמ יד

 ,טייצ רעד ןיא ,ןשאדא רעזדנוא ןטלאהאבטיוא טאה רעכלעוו

 ,קידנסיוורעד ריז ׳טכוזעגמורא גנאל םיא ןבאה ןשטייד יד ןעוו

 ןעוועג זיא ךאז אזא ...טאטש ןיא ןבילבעג ךאנ זיא דיי א זא

 סשזורטס רעזדנוא טימ שינעגעגאב ןיימ ז ןבעל ןטימ ןדנובראפ

 ןיימ ןטלאהאבטיוא םייצ עצרוק א טאה עכלעוו ,אקסניאק יורפ

 -שטנעמ ריא — ,ןטטעב םעד ןופ ןטע וצ ןבעגעג ריא ץא רעטומ

 !ןסעגראפ םוצ טשינ זיא גנויצאב עכעל

 ןיב ךיא ווו ,ףיוה רעזדנוא וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא

 ךיא באה ראי 15 זיב !ןראוועג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג

 עלא טימ טנגעגאב ךיז באה׳כ .ןבעל ןיימ טכארבראפ טראד

 טשינ ךיא באה גנוביורו רעזדנוא ןיא רעבא ,רעטרע עטנעאנ

 רעבא ,ץנאג זיא זיוה סאד .ןייגוצגיירא חוכ גונעג טאהעג

 ןעדרפ עביל ערעייז טימ םרעטעפ ערעייט עניימ טאטשנא

 ןעניווו — טכארבעגמוא םאזיורג טאה׳מ עכלעוו ,רעדניק ןוא

 סרעייז ןא קיבייא ןופ טלאוו טע יוו ,ןקאילאפ עדמערפ טראד

 ךיג ןוא רעמאיעג א טימ ןכארבעגסיוא באה ךיא ...ןעוועג

 .טרא םאד טזאלראפ

 .םוטעמוא טטיוו .קסוטלופ עשידיי סאד ןראוועג זיא בורח

 טאטש ענעבילבעגרעביא יד ריוא .דיי א ןופ רופש לציפ ןייק

 ןשידיי םעד ןיא טנאמרעד ךיז טלאוו יז יוו ,קיטעמוא םיוא טעז

 ךיז ןגיוו ןעיילא יד ןופ רעמייב־ןאטשאק יד וליפא .ןברוח

 טאוו ץלא םאד פעק יד טימ טרעיודאב ןטלאוו ייז יוו ענדאמ

 ...ןעזעגוצ אד ןבאה ייז

 :עטרבח־לוש א עניימ ךיא קרעמאב אד .רעטייוו ייג ךיא

 .רימ וצ טוג ןעוועג לאמא זיא עכלעוו ,אקטוואקראב אקליראמ

 טאוו ,רעבלעז רעד ךאנ ןבילבעג זיא רימ וצ ליפעג טוג ריא

 טיירפרעד קראטש ךיז טאה יז .קירוצ ראי 6 עקיטולב יד טימ

 ןיא ריא וצ ןטעבראפ ךימ טאה יז .בעל ךיא טאוו ,רימ טימ

 ,ריא טאה ןאד .ןכאז עטוג טימ ןעוועג דבכמ ךימ ןוא זיוה

 .ראפעג םוש ןייק טארדעג טשיג ׳ךיז טייטשראפ

 ךיא באה קנאב־לוש רעד ןופ עטנאקאב ערעדנא ךאנ

 .טנגעגאב

 א טנייה — עגעלאק־לוש א ןפארטעג ךיא טאה ףוט םוצ

 .ןגיוצאב רימ וצ ךעלדניירפ רעייז ךיז טאה ןוא — רעטמאאב

 ןיוש דימ טאה רעכלעוו ,אטיוא ןא וצ טריפעגוצ ךימ טאה רע

 ןרעווש ןיא ןקיטנייה םענופ טריפעגקעווא קידנעטש ףיוא

 — קטוטלופ ןטקעמעגפא־שידיי ןוא םענעקנוזראפ טעמוא

 ןשידיי ןטמולחעגסיוא םוצ טריפ טאוו ,געוו םעד ףיוא ,וצניהא

 .לארשי־ץרא :דנאל



 המחלמה ירחא-ריעהמ תמומח

 גירק □עד ךאנ-טאטש רעד־ןופ רעדליב

 קראמ ןיא רעזייה קושב םיתב
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 םולבלעג יכדרמ

 ...לכעששיט־הלח עטכעוושראפ עקידתבש סאד

 ־לופ ןיא ןריובעג ןיימ ןופ :בייהנא ןופ ןביוהנא לעוו׳כ

 .1913 ןיא קסוט

 ןוא ןדמל א ׳םולבלעג םייח יבצ לשרעה ׳ר רעטאפ ןיימ

 ־נזייא שיבייל ׳ר ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא ,דיסח רערעג א

 םעדייא רעד ןוא דיסח רערעג א ןוא ןדמל א ךיוא ,רעלדנעה

 ץיברמ א ןוא ןדמל א ,דיי א ׳קעשזנארק עקלאומש ׳ר ןופ

 שרדמה־תיב רעקסוטלופ ןיא םיפסומ טנוואדעג :םיברב הרות

 זיא רעכלעוו ,לוק ןקיצראה ןעמעראוו א טימ ראי 35 ייב

 — רעדנוזאב ,םיללפתמ יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןיידא דימת

 .םיארונ םימי יד ןיא

 עשיז ,עלעקצאכ :ןעוועג ןענעז םידמלמ עטשרע עגיימ

 עמאס םוצ ןוא לציא־הדוהי ,לציא :ייז דאנ ,לדנעמ רעזייל ןוא

 רעניילק רעד תא דענעה ׳ר ןדמל רעטנאקאב רעד — ףוס

 .(רענזיופ עלעקנאי) עלעקנאי

 םידמלמ עטנכערעגסיוא עטצעל יד זא ,ןענאמרעד וצ יאדכ

 ייז ,םידימלת יד ןיא חוכ ןצנאג רעייז טגיילעגגיירא ןבאה

 ...םימלש ןוא םיארי ,תווצמ ירמוש ,םינדמל ןסקאווסיורא ןלאז

 טכאמעגכרוד עקאט ךיא באה עניימ ןראי עטשרע עמאס יד

 ןיא ןעגנאגעג ,לביטש רערעג ןיא ןעמאזוצ רעטאפ ןיימ טימ

 טנגוי רעקסוטלופ יד ןעוו ...רעטעפש •"רעבא .םיכרד ענייז

 ןוא תילכת !שידיי א ,תילכת ...א ןכוז וצ ןביוהעגנא טאה

 וליפא ןגירשעגניירא טאה ןבעל שידיי טיינאב א וצ "ףור" רעד

 ־אגרא וצ ןביוהעגנא ךיז ןעמ טאה ,ןרעיוא עטסביוט יד ןיא

 עכעלטנגוי עטשרע יד ןענאמרעד אד עקאט ךיא לערו .ןריזינ

 לייטנא באה ךיא רעכלעוו ןיא ,עיצאזינאגרא עשיטסינויצ

 ."ריעצה ץולחה", :ןעוועג זיא סאד .ןפאש ריא ןיא ןעמונעג

 ־םיונוצ :רעראלק א ןעוועג זיא ליצ רעד ןוא עבאגפיוא יד

 טנגוי רעד ןופ ןטנעמעלע ענעפורעג יוזא ערעסעב יד ןריפוצ

 ,טנגוי א ןריזילאטסירקוצסיוא ךאנרעיוזא ןוא "ךמע" ןטימ

 ןינב" ףיוא.ןוא "הרשכה;, ףיוא רייג" וצ ןייז קיעפ לאז סאוו

 ןענעז "ריעצה ץולחה" תפ רעריזינאגרא עטשרע יד ."ץראה

 למהרבא ׳ןטראגמיוב החמש ,עפרא לווייפ :םירבח יד ןעוועג

 יד ןופ רעביירש רעד ןוא ןרעטש היח ,אנארוו לארשי ,םיוב

 ןיא ןעוועג ןענעז עיצאזינאגרא רעד ןופ םירבח יד .תורוש

 .ראי 18—17 ןופ רעטלע

 ןופ םעיסימאק יד ןיא ןטערטראפ ןעוועג ךיוא ןענעז רימ

 י״א ןקידנטעברא ןראפ עגיל ןוא דוסיה ורק ׳תמייקה ןרק

 *עפער ןוא ןגארטראפ טריזינאגרא ךיוא ןבאה רימ .(י״אפמ)

 :יוו טייצ רענעי ןיא עטסווואב ,רענדער ענעדישראפ ןופ ןטאר

 ןיא .ערעדנא ןוא יקסלאפאלאיב םהרבא ,יקסנישטשעל בקעי

 יד ןעגנערבפארא טפא רעייז רימ ןגעלפ ק״ק תפ סעיסימאק יד

 ־אילאפ רעטסיגאמ ׳רענימאק סחנפ :יוו רענדער עטנאקאב

 טשינ ןעמ ףראד ץלא סאד קידנענאמרעד .א״א שטיוועק

 ןופ ןטלאטשעג עשיטסינויצ עכעלרעה עסיורג ענעי ןזאלכרוד

 תא ןאד אשזור ,ץנימרעפוק והיעשי :יוו טאטש רעזדנוא

 ןינב ןיא ןעוועג ןאטראפ םבורו םשאר ןענעז עכלעוו ,ערעדנא

 .ראפרעד ןראי עטסעב ערעייז קידנבעגקעווא ,ץראה

 ןייז וצ הלוע טיירגעג ךיז באה ךיא ןעוו ,1938 ראי ןיא

 ןשיליופ םוצ ןראוועג ןעמונעגוצ ךיא ןיב ,לארשי־ץרא ןיא

 .רעטילימ

 יד ,רתסא ׳יורפ ןיימ טימ טארייה ןיימ ךאנ םישדח 2

 ןוא רחוס־האובת רעסיורג א ,קינלעמ לאומש ׳ר ןופ רעטכאט

 ןכארבעגסיוא טאה — טאטש ןיא טייקכעלנעזרעפ עטנאקאב א

 .המחלמ־רעלטיה יד

 ןעוו תפ רעבירא ןענעז ןראי־סגנובעלרעביא ערעווש

 ,טאטש רעד תפ ןבירטעגסיורא ,רעקסוטלופ ,זדנוא טאה׳מ

 ־סגנוקישראפ עלא יד ןוא רעדנאוו ןקיטולב םעד קידנכאמטימ

 ...דנאלסור ןשיריביס ןטייוו םעניא ןרעגאל

 ןייק ןעמוקעגגא קירוצ ןיב ךיא ןעוו ,גירק םעד ךאנ

 .קסוטלופ ןיא ןעוועג ןכאוו 2 ךיא ןיב ׳ןליופ

 רעזדנוא ןופ ןברוח ןשידיי ןסיורג ןפיוא טנייוועג באה ךיא

 לייט א !רעזייה עשידיי יד טנעקרעד טשינ באה ךיא .טאטש

 עכלעוו ,יד ןוא ,בורח בלאה רעדא ןצנאגניא זיא ייז ןופ

 עשידיי ןוא לארשי־יאנוש ןופ טצעזאב ןענעז ןבילבעג ןענעז

 עכלעוו ,רעטרע עלא יד טנעקרעד טשינ באה ךיא !רעדרעמ

 ־רוד ןופ ןטייקשידיי ליפ יוזא טימ טפאזעגנא ןעוועג ןענעז
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 ןברוח ןכאנ קסוטלופ

 .דאנש עפראש טימ ןסיוטשעגנא םוטעמוא ךיז באה׳כ ;תורוד
 ־ראפ טנאקעג טשיג ןבאה טאוו ,עדמערפ ןופ ןקילב האנק ןוא
 באהמ ;טלעוו רעד ףיוא ןביילברעביא ןשידיי ןיימ ןעניג
 ;סטוג ןוא באה שידיי טלזגאב ןוא טעבנגבאב ליפ יוזא ןעזעג

 ־הלח עשידיי יוו — רעוייה עשייוג ןיא ןטייקימיטניא ערעזדנוא
 ףיוא טגיילעגסיוא ןגיל "תבש דובכל" ןטימ ךעלכעטשיט
 םעדייו ,םעטאט ערעזדנוא םאוו ,ןגעמראפ שידיי ;ןטעב עשייוג
 טעוועצארפעג םעד ףיוא ןבאה םעדייו רעטלע־רעטלע ןוא

 עגיימ ראפ טולב ןעועג באה׳ב !ןראי רעקילדנעצ ,רעקילדנעצ
 רעביטש עשידיי יד ןופ טנעוו יד יוו טרעהעג ןוא ןגיוא

 ...ןעיירש

 ןייק וא ׳גנוגייצרעביא רעטסעפ א וצ ןעמוקעג ןיב ךיא
 טשינ ןליופ ןקידאמט םעד ןיא ראט טלעוו רעד ףיוא דיי

 ...רעמ ןייו ךישממ

 :ןפיל יד ףיוא ןעגגאהעג רימ ויא טעבעג־המקנ א ןוא

 .תורוד־רוד ףיוא דנאל עקיואד םאד טלעשראפ ,טאג

 ןענעו ,גירק־טלעוו רעט*2 רעד ןבארבעגסיוא ויא׳ס ןעוו
 ןוא ווארגנעוו ןייק — וואקשיוו ןופ ,וואקשיוו ןייק קעווא רימ

 .קסוטלופ ןייק קירוצ — ווארגנעוו ןופ

 בורח ןעוועג ןיוש ויא יקסראלטאק ףיוא ויוה רעודנוא
 ןא ןבירטעג ודנוא ןעמ טאה קסוטלופ ןופ .םעבמאב יד ןופ
 ןופ דניק א ןסירעגסיורא טאה שטייד א יוו ןעועג ,תונמחר
 ךאנ ןוא ,טעגרהרעד טרא ןפיוא םע ןוא טנעה םעמאמ רעד
 ןבאה רימ .ןעעועג רימ ןבאה תוחיצר עקיליודג ערעדנא ליפ
 וצ קאטסילאיב ןייק ןעמוקעגנא ןענעו רימ ויב טרעדנאוועג
 רימ ןענעו ,קאטסילאיב ןופ מ״ק 8 ,עינאלאק א ןיא .ןסור יד
 ןוא ןבירשראפ ךיו רימ ןבאה ךאנרעד .םישדח 3 א ייב ןעוועג
 ןיא .לארוא ףיוא דנאלסור ןייק טקישעגפא ודנוא טאה׳מ

 .!ןלאפעג רעטאפ ןיימ ויא דנאלסור

 ןיא ,ןליופ ןייק קירוצ ןעמוקעגנא רימ ןענעו 1945 ןיא

49 - 1939 

 רעונ" ץוביק ןיא טעבראעג ךיא באה טראד .גרובנדלאוו
 ןוא דנאלשטייד ןייק טריפעגרעביא טאה׳מ ןכלעוו ,"דבועה

 .ןטעברא וצ ןעוועג ךישממ באה ךיא ןכלעוו ןיא

 ־פמארט רעגאל םעד ןיא ןעוועג רימ ןענעו דנאלשטייד ןיא
 טראד .ואכאד ןיא ןראפעגניירא ךיא ןיב טראד ןופ ,ןייטש
 ןופ ץא ,טסינומאק א ,ראסעפארפ א טימ טנאקאב ךיו ךיא באה
 ־ליב עכעלרעדיוש רעיוהעגמוא לאצ א ןעמוקאב ךיא באה םיא
 אד ייו — תוחוכ עכעלשטנעמ יד רעביא ןעוועג טלאוו׳ס) רעד
 ־תוירוכא םעד ץפ טלייצרעד ןבאה םאוו (...ןכעלטנפעראפ וצ
 עמאויורג ערעייו ןופ ןוא ואכאד ןיא ןדיי יד ןופ םוקמוא ןקיד
 ־כרוד ןדיי רעקסוטלופ ליפ ךיוא ןבאה םע ווו ,ןעגנונייפראפ
 ...געוו־רעדנאוו ןקידמירוסי־רעווש ןוא ןקיטולב רעיינ טכאמעג

 טימ לארשי תנידמ ןיא ןעמוקעגנא ךיא ןיב 1939 ראי ןיא
 .לחר רעטסעווש ןיימ ןוא עגייפ רעטומ ןיימ

 םי־תב ,השמ םוס

 םידירחמו םיעזעזמ םירקמל םידע ונייה "םיצ.א3ה" ימיכ

 תואיצמל האוושהב קחשמכ הארנ הטנד לש "םוניהיגה" ,רעש תורמסמ

 תונורחא תורצ" ,ביגהל ולדחו םיהק ושענ ונלש םישוחה .המויאה

 ,לבא .ויטרפ תא אלו ללכה תא ונרכז ."תונושארה תא תוחכשמ

 העדותב התרחנ "הליגר העפותש" עריא הלא םיפורט םימיב וליפא

 :בותכא הזכ "ןטק" הרקמ לע .לזרב טעב ומכ וגלש

 .בוקשיוומ ידוהי ,ונרצחב הרגש החפשמל ואיבה דחא רקוב

 אל •הטימב והוביכשה ,תוירזכא תוכמ ךרדב ותויהב הכוה הז ידוהי

 ולכתסה םהפכ תורוחשה ויניע קר ,רביד אלו התש אל ,לכא אל ,ענ

 רובעכ .וקעצ — רמוא יתייה ,ורבד ןכ — ןהו ,רדחב םיאצמנב

 .תמ םירופס םימי

 ידוהיל _קרש םיניע .רדוק ץגיו בל ערוק רעצ תוגופס הלא םיניע

 יתוא תוולמ ןה ,םתפש תא ןיבמ■ ידוהי קרו ,הלאכ תויהל תולוכי

 גוז םימיא טבממ ררחתשהל לוכי ינניאו הצור ינניא .דימת

 תודהי לש הרבק לע היח הבצמ יהוז :יחומב זא ץנצנ ןויער

 ."אבינ המ עדיו בלה אבינ" .ןילופ

 (גרבננורק תיבל) ןימק רתסא
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 ןאמרעדיינש .ל .ש

 קסוטלופ שוריג ןופ סנ רעד

 זיא ןליופ ןיא תוליהק עשידיי ענעראוועג־בורח יד ןשיווצ
 ךיז לאז גנורעקלעפאב עשידיי סעמעוו ׳טאטש א ךאנ אטשינ
 זיא םאד יוו ,טנעצארפ ןסיורג אזא ןיא טעוועטארעג ןבאה

 .קסוטלופ טימ לאפ רעד

 .טלעוו רעד ראג רעביא טיירפשעצ ןענעז ןדיי רעקסוטלופ

 ןיא ,עקירעמא־ןייטאל ןיא ,עילארטסיוא ןיא דיז ןעניפעג ייז
 יד .לארשי ןיא ןוא ןטאטש עטקינייאראפ יד ןיא ,עדאנאק
 ־לופ ןיא .לארשי תנידמ ןיא טבעל טייהרעמ עקידגגעוורעביא

 .טשיב רענייא ןייק — דיז טייטשראפ ,קסוט

 ־ירפ ןיא ,1960 ןיא קסוטלופ ןייק ןעמוקעגנא ןיב ךיא
 ןענעז ןסאג יד ןוא קראמ רעד .גאט ןקידעכאוו א ןופ ןגראמ
 ענלעצנייא ןזיוועג ךיז ןבאה טראד ןוא אד .טסופ טעמכ ןעוועג
 ךיז טאה ליבאמאטיוא רעזדנוא רעבא ראנ יוו .רעייגייבראפ
 ךיז ןבאה ןאראטסער ןוויטארעפאאק םעד ראפ טלעטשעגפא

 .ןעיורפ ןוא רעגעמ עקירעגיינ ןעלמאז ןעמונעג זדנוא םודא

 ךיא ןוא טונימ וצ טועמ ןופ ןסקאוועג זיא לאצ רעייז
 טייקמאזקרעמפיוא םנעמעלא זא ,קורדנייא םעד ןעמוקאב באה
 רעפאש םעד ןופ רעמינפ עשידיי יד רעכיג ןגיוצעגוצ ןבאה
 רעזדנוא ןופ םינפ עטשטיינקעצ סאד יוו ,רישזאסאפ ןייז ןוא

 .ליבאמאטיוא־דראפ ןשידאמטלא

 ןוא 1958 ראי ןיא עפארטסאטאק־סגנוציילפראפ רעד טניז
 ךיז טאה ,שטיוועקנאריצ רעימערפ ןרפ טאטש ןיא ךוזאב םעד

 .קסוטלופ ןעיובוצפיוא רעדיוו טעברא יד ןביוהעגנא

 ןעזעג ןיוש ךיא באה ץאלפ־קראמ רעקסוטלופ ןפיוא
 ־אטסיה א ןבאה סאוו רעזייה עטבלעוועג ייר א טריוואטסער
 עשידיי יד וצ טגנאלאב לאמא ןבאה רעזייה יד .טרעוו ןשיד
 ־עג ךיוא טאה וועראנ ןופ סוגסיוא רעד .טאטש ןופ םיריבג
 לטעלב לופמור א ןרעוו טשימעגפיוא לאז םע זא וצרעד טכארב
 ןטימ עטכישעג יד זיא סאד .קסוטלופ ץפ עטכישעג רעד ןיא
 טפלעה רעטייווצ רעד ץא טאה םאוו ,ראעטעמ רעקסוטלופ
 רעד ראג רעביא טאטש יד טכאמעג טמיראב ה״י ןט־19 ןופ
 ־עצ ןופ ןרעסאוו יד ןבאה ראי טרעדנוה עפאנק ךאנ .טלעוו
 ןגארטעגנא ץאלפ־קראמ רעקסוטלופ ןפיוא וועראנ ןטזיורב

 ןופ סרעטנילפש עטקעטשראפ ץעגרע ,ענעבילבראפ ךאנ יד
 ראונאי ןט*31 ץפ טנווא ןיא טאה סאוו ,ראעטעמ רעקסוטלופ
 רעד רעביא ןטאשעצ ךיז לגאה־רענייטש ןקיזיר א ןיא ,1868

 .קסוטלופ ןופ עירעפירעפ

 עצנאג א טריטסיזקע ראעטעמ רעקסוטלופ םעד ןגעוו
 ןייק ןאד ןענעז םע .תונושל עטסנדישראפ יד ןיא רוטארעטיל
 עכלעוו ,טיילסטפאשנסיוו עטמיראב ןעמוקעגפארא קסוטלופ
 םוצ ןעמוקעג ןוא "טסאג ןשלמיה" םעד טשראפעגסיוא ןבאה
 טשינ טלא זיא םאוו ,ןקז רעשפיה א זיא רע זא ,ריפסיוא

 .ראי ןאילימ 630 ןופ רעקינייוו

 ־עמ רעקסוטלופ םעד ןופ סרעטנילפש ענעבילבראפ יד
 ןיא ,ןזיוואב ךיז םעצולפ 1958 ראי ןיא ןבאה סאוו ,ראעט
 ־ראפ יד טיינאב ןבאה ,גנוציילפראפ רעד טימ גנאהנעמאזוצ
 .גנוביישרעד־רוטאנ רעשילרעטסיוא רעקיזאד רעד ןופ ןעגנוש
 קסוטלופ ןופ ןקאילאפ עשירעביולגרעבא ערעטלע יד ייב
 םרעטנילפש־־ראעטעמ יד ןופ ןכיוטסיוא עקידמעצולפ סאד טאה
 ףיוא גאזנא ןא זיא םאד זא קידבביילג ,הלהב א ןפורעגסיורא
 ךאנ ,1875 ראי ןיא סאוו ,טאטש רעייז ראפ קילגמוא םעיינ א
 ־קערש א ץפ ןראוועג בורח טאטש יד זיא ,גנוריסאפ אזא

 .הפירש רעכעל

 טיירפשראפ ןעוועג זיא ןדיי רעקסוטלופ יד ןשיווצ ךיוא
 ,ץזיי רעקסוטלופ טלייצרעד רימ ןבאה םעד ןגעוו .גנוניימ אזא

 באה ךיא עכלעוו טימ דנאלסור טעיוואס ןופ ןטנאירטאפער
 טדערעג רעבא ןבאה ןדיי יד .עיזעלש־רעדינ ןיא טנגעגאב ךיז
 ייז רעהלעוו טימ ,טאטש רעדמערפ א ןגעוו יוו קסוטלופ ןגעוו
 טבארטעג טשינ וליפא ןבאה ייז .טשינ תוכייש ץיק רעמ ןבאה

 .ךוזאב א ףיוא ןיהא ןראפ ןגעוו

 ־לופ יד ןופ ןעגנובעלרעביא יד ןעוועג ןענעז ןדישראפ
 רעביא ןעגנורעדנאוו ערעייז ןופ ןראי יד ךרוד ןדיי רעקסוט
 ,ןרעגאל ןפאלקש ןיא טעבראעג ןבאה ליפ הנאלסור טעיוואס
 ןופ ןשינעטסיוו יד ןיא ןראוועג טקישראפ ןענעז ערעדנא
 םעד ןכארטשעגרעטנוא קימיטשנייא ןבאה עלא רעבא ,ריביס
 ךיז ןבאה עכלעוו ,יד תעב ,"קסוטלופ שוריג סנ" ןופ טקאפ
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 ןדיי ןא טאטש א

 — טנגעג רעד ץפ רעפרעד ןוא ךעלטעטש יד ןיא ןטלאהאבסיוא

 .ןעמוקעגמוא ןענעז

 עקידארומ טימ ןעוועג לופ רעבא זיא סנ־סגנוטער רעד
 ןיא יוו רעמ ,קסוטלופ ןיא .תונברק עכיירלאצ ןוא םייוניע
 םיצאנ יד ןבאה ׳ןליופ ןיא טאטש רערעדנא זיא סע רעכלעוו
 ־טסעב רעצנאג רעייז ןיא טקעלפטנא ךיז בייהגא ןופ ךיילג

 .טייקשילאי

 זיא ןליופ ףיוא עקאטא רעשיצאנ רעד ךאנ געט ןיינ םיוק
 ־לערו ,ןטאדלאס־רעווסכייר יד ךרוד ןראוועג טריפוקא קסוטלופ

 טשינ ראג ךייא ןלעוו רימ" :ןדיי יד טנראוועג ךיילג ןבאה עכ
 ןעמוק ןלעוו זדנוא ךאנ .ץרוק רעייז אד רעבא ןביילב רימ .ןאט
 .ךטכינראפ ךייא ןלעוו ייז ןוא אפאטסעגיד ןוא טיילדם.ם יד

 ןגעוו לעפאב רעד ןעמוקעג זיא תוכוס ברע ראפ גאט א
 עצנאג יד טאה העש עכעלטע ןופ ףיולראפ ןיא .קסוטלופ שוריג

 ־רעביא ןוא טאטש ןופ םיורא טזומעג גנורעקלעפאב עשידיי
 וצ ןראוועג ןבירטעג ןענעז ייז .סטוג ןוא באה רעייז ןזאל
 ןדיי רעטנזיוט יד ןעוו ,טנעמאמ ןיא .געוו רעוואקשיוו רעד
 ןבאה וועראנ ךייט ןרעביא קירב רעד ףיוא טגנערדעג ךיז ןבאה
 ליפ .ןדיי יד ןסישאב ןעמונעג רעוועג־ןישאמ טימ םיצאנ יד
 ןענעז ליפ ןוא ךייט ןיא ןראוועג טרעדיילשעגניירא ןענעז ןדיי

 .ןעיירעסיש יד ןופ ןראוועג ןפארטעג

 ,ןסור יד וצ ,חרזמ ףיוא ןפאלעג ןענעז רעקסוטלופ יד

 ןעוועג זיא םאד ןוא טגאזעגרעטנוא ייז טלאוו ץראה סאד יוו
 .ביילברעביא ןסיורג רעייז ןופ םנ רעד ;םנ רעייז

 במאראז ןייק םוקנא רעייז ייב ןענעז ןדיי רעקסוטלופ יד
 עשיטעיוואס ךרוד ןדאוועג טנגעגאב טייקכעלדניירפ םיתג טימ
 באגוצ םלא ןוא טיורב טלייטראפ ייז ןבאה עכלעוו ,ןטאדלאס
 ־קראמ ןפיוא טליפשעג רעטסעקרא רעשירעטילימ א ךאנ טאה
 ־עג טריפעגפא ןדיי רעקסוטלופ יד ןענעז במאראז ןופ .ץאלפ
 טריוקאווע ייז ןענעז טראד ןופ ןוא קאטסילאיב ןייק ןראוו
 .דנאלסור־טעיוואס ןופ ןטנעגעג ענעדישראפ יד ןיא ןראוועג

 ןטשרע ןטימ זיא ,1946—1945 ןראי יד ןיא ,גירק ןכאנ
 דנאלסור־טעיוואס ןופ ןטנאירטאפער עשידיי ןופ םארטש־ןסאמ
 ־גבעל יד ןופ לייט רעטסערג רעד ןליופ ןייק ןעמוקעגקירוצ
 ןשיווצ ןעוועג ךיוא ןענעז ייז .ןדיי רעקסוטלופ ענעבילבעג
 ןופ ןפאלטנא םארגאפ רעצלעק ןכאנ ןענעז סאוו ,עטשרע יד
 טרעדנאוועגסיוא טראד ץפ ןוא ןרעגאל עשטייד יד ןיא ןלדפ

 .רעדנעל ערעדנא ןיא ןוא לארשי תנידמ ןייק

 רימ ראפ ןבאה טיילסדנאל רעקסוטלופ עטעוועטארעג יד
 ,קסוטלופ שוריג ןגעוו ןדאזיפע עקידנרעטישרעד טרעדלישעג

 .םנ־סגנוטער א ןיא טלדנאווראפ ךיז טאה םאוו

 ׳ה טימ ןילקורב ןיא טפנוקנעמאחצ ןמיטניא ןא תעב
 ענעסעזעגנייא־טלא ,עטלייצעג יד ןופ רענייא) 1 עזאשזב ריאמ
 זיא וויטאיצניא ןייז ףיוא סאוו ,עקירעמא ןיא ןדיי רעקסוטלופ
 ־לופ רעד ,קראירינ ןיא ,ןראוועג טעדנירגעג 1955 ראי ןיא
 150 ייב טלייצעג טאה רעכלעוו ,טעטימאק־לארשי רעקסוט

 רעקסוטלופ ענעמוקעג־שירפ יד ןופ זיוה ןיא ,(רעדילגטימ
 .שטיוואפייפ לאפר ןוא יקצאק דוד ןוא היח טיילסדנאל

 רעד ןופ ןפיולטנא וצ ןדיי רעקסוטלופ עטצעל יד ןופ רענייא)
 םעד ןיא זא ,טלייצרעד 2יקצאק היח יודפ טאה ,(טאטש
 קסוטלופ ןופ געוו ןפיוא טשרעהעג טאה םאוו ,גנארדעג ןסיורג
 ןריולראפ טאהעג העש עכעלטע ףיוא יז טאה ,במאראז זיב
 ןעוו ,גאטימכאנ ןטעפש א ןיא ןעוועג זיא סאד .החפשמ ריא
 ןעמונעג ןבאה ןוא ןענאלפארע עשיצאנ ןגיולפעגנא ןענעז םע
 טאה 3יקצאק היח .ןדיי עקידנפיולטנא הנחמ יד ןרידראבמאב
 א ןוא קסוטלופ ןופ הבישי־שאר ןטימ ןעמאזוצ ןענופעג ךיז
 עשיצאנ יד ןופ םעבמאב יד ןעוו .םידימלת ענייז ןופ עפורג
 געוו ןופ פארא ייז ןענעז ,ןלאפ ןעמונעג ןבאה ןענאלפארע
 .עוואקשיוו רעטניה ףראד א ןיא ,עכריק א ןיא ןטלאהאב ךיז ןוא

 ךיז ןבאה עכלעוו ׳םירעיופ טימ לופ ןעוועג זיא עכריק יד
 הליפת קידנעינק ןוא גנורידראבמאב רעד ץפ ןטלאהאבסיוא
 שאר םוצ ןעמוקעגוצ ןאד זיא םירעיופ יד ןופ רענייא .ןאטעג
 ,םיא םודא טעילוטעג ךיז ןבאה םאוו ,םידימלת יד ןוא הבישי

 :טגאזעג ץא

 ."ןרעהסיוא רעסעב טאג טעוו ךייא .ללפתמ טייז"

 ־ידיי רעטלא רעד טא ןיא ןטייקידריווקנעד עשידיי יד ןופ
 עקיטראסגנוטסעפ עטרעיומעג יד ןבילבראפ ןענעז הליהק רעש
 .םנאסנער ןטעפש ןופ ליטס ןיא ,ץאלפ־קראמ ןפיוא רעזייה

 ־האובת עשידיי עבייר יד ךרוד האוועג טיובעג ןענעז ייז
 קסוטלופ ןופ טקישעג וועראנ ךייט ןטימ ןבאה עכלעוו ,םירחוס

 ־עג ייז ןבאה טראד ןופ .גיצנאד ןייק האובת ןטראפסנארט
 ןעלקיטרא־םוסקול ערעדנא ןוא ןיטשרוב ,יילעצראפ טכארב
 ץפ תובצמ עטעדנעשעג יד ןבילבראפ ךיוא ןענעז םע
 ־ראפ יוזא ןענעז תובצמ יד .םאלש ןכעלרעטיר רעקסוטלופ
 רעד ,רעימערפ רעשיליופ רעד ןעוו ,1958 ראי ןזיב ןבילב
 ןעמוקעג זיא ,שטיוועקנאריצ ףעזוי רעלטעצאק רענעזעוועג

 .עקירעמא ןיא טעטימאק רעקסוטלופ םענופ רעציזראפ .1
 ןיא טעטימאק רעקסוטלופ םענופ ןירעציזראפ־עציוו :טנייה .2

 .עקירעמא
 םהרבא ןדמל ןוא ריבג רעקסוטלופ ןטסווואב ןופ לקינייא ןא 3
 ־אטסער זיא ץאלפ־קראמ ןפיוא זיוה טרעיומעג סעמעוו ,ל״ז יקסנימאק
 .סאטש ןיא םינינב עשיראטסיה יד ןופ רענייא םלא ןראוועג טריוו
 עטמיראב "שיט" ןעווארפ תובחר םיורג טימ ןגעלפ זיוה םעד טא ןיא

 .קסוטלופ ןייק טסאג וצ ןעמוק םייב ,ןליופ ןיא םייבר עשידיסח
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 ןברוח ןבאב קסוטלופ

 יד ןשראפוצסיוא ידכב ,עיסימאק א טימ שארב קסוטלופ ןייק
 ןופ םוגסיוא ןבילוצ ,טאטש רעד ןופ עגאל עלאפארטסאטאק

 .וועראנ ךייט

 ןכעלרעטיר ןופ ףיוה ןיא ןיידא זיא שטיוועקנאריצ ןעוו
 ־קירוצ ךיז קיטסאה רע טאה ,תובצמ יד ןעזרעד ןוא םאלש
 טאה רע .ןדאב םעד ןטערטאב טלאוועג טשינ ןוא ןגיוצעג
 ראפ םיתב־ילעב־טאטש יד טרסומעגסיוא ףראש טרא ןפיוא
 םנגראמ־וצ ףיוא .ןטייקילייה עשידיי יד ןופ גנודנעש רעד
 טלעטשעגקעווא ןוא ןבארגעגסיוא ןראוועג תובצמ יד ןענעז
 -לופ עטקעמעגפא סאד ןענופעג דיז טאה םע ווו ,טרא ןפיוא

 .ןימלע־תיב עשידיי רעקסוט

 ןליופ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי" עירעס רעד ןופ)
 .(1960.12.2 /׳סטרעווראפ״ ,״גירק םעד דאב

 קסוטלופ ןיא אטעג א
 ריא ןיא ןוא קסוטלופ ןיא ןעוו ,ךרעב ,1943 ראי ןיא
 ,דיי א ןופ ןמיס א ןעניפעג וצ ןעוועג טשינ ןיוש זיא הביבס

 עכעלטע א ווו־ץעגרע ןופ ןעמונעגפיונוצ ןשטייד יד ןבאה
 יד טאוו ,אטעג א ןיא טראפשעגנייא ייז ןוא ןדיי טרעדנוה
 .וצרעד טנידעג טאה לוש רעקסוטלופ רעסיורג רעד ןופ הברוח

 .טייוו מ״ק ףיוא טעברא רערעווש ףיוא ןריפ ייז טגעלפ׳מ

 ־םדא ייז ןופ ךס א ,טקינייפעג ייז ןעמ טאה גנאל םישדח
 ,ץיוושיוא ןייק טריטראפסנארטעגפא עטשער יד ןוא טעגרהעג

 זז "יה

 יקצאגעינש ףעחי :טקישעגוצ
 קסוטלופ ןיא םואייזומ ןשיראטסיה ןופ רעריפנא

 ל״ז יקצעסאיפ רורב ןופ םוקמוא רעד
 באה ,קסוטלופ טכוזאב באה ךיא ןעוו ,1947 ראי ןיא
 ןשיווצ ,לאמא ןופ ןקאילאפ עטנאקאב ךס א ןפארטעג דיא
 וואלסידאלוו ןעמאנ ןטימ רעטעברא ןקירעילטימ א — ייז

 םיא ןגעלפ ןשטייד יד זא טלייצרעד רימ טאה רע .טנעיער
 ןדעי .עטעגרהרעד יד ראפ רעבירג ןבארג וצ ףיוא ןעמענטימ
 וצ ןדניבוצ ייז ןגעלפ ,עטפשמראפ טיוט םוצ יד ןופ םענייא
 ןוא ןפדלטנא ןענאק טשינ לאז רע ידכ ,רעבלעז ןשטייד א

 .בורג םוצ חיפ םיא יוזא

 ־מוא יד .1942רעדא 1941 ראי ןיא ןעמוקעגראפ זיא םאד
 ןענעז טיוט םוצ טריפעג טלאמעד טאה׳מ עכלעוו עכעלקילג
 רעד ,אוואקליוואפ ןופ יקסוועשזולד לאראק ץירפ רעד :ןעוועג

 טאה׳מ עכלעוו ייב ׳עצינעיבאל ןופ יקסוועשזולד ןאי ץירפ
 ןכערבראפ ןייז ;ל״ז יקצעסאיפ ךורב .*ןוא רעוועג ןענופעג
 .טאטש ןיא ןעמוקעג זיא רע םאוו ,םעד ןיא ןענאטשאב זיא

 עטשרע יד .ןייז טראטעג טשינ טראד ןיוש ןבאה ןדיי ןעוו
 יוו םוטש ןוא קירעיורט טיוט םוצ ןעגנאגעג ןענעז ייווצ
 ךורב רעקיטפערק ,רעגנוי רעד ,רע ןגעקאד .עטמיילעגפא
 טאה רע •הרובג רעכעלנידועגמוא טימ טלגנארעג ךיז טאה
 רעד ןיא ןעגנורפשעג שממ ןוא ןטייז עלא ןופ ןסירעג ךיז

 .ןטפול
 טאה ךיז חעפמאה ןימ אזא זא ,טלייצרעד טאה טנעיער

 רעדייל רעבא טאה םע .ןבעל ןייז ןיא ןעזעג טשינ ךאנ רע
 ןלאפעג לאמ ןייא טימ ןעגעז יירד עלא .ןפלאהעג טשינ ראג
 ייז טאה טנעיער רעבלעז רעד ןוא ,ןליוק םאנוש םעד ןופ

 .טקידרעאב

 עשידיי עלא טימ ןראוועג רע זיא ןטינשראפ קיטייצירפ
 .ד״יה ,ךתב רעגנוי רעד — םישודק

 יקסנימאוואנ בוד עשוהי

 ...אכבה קמע ןופ

 .""ןעצנאוו יוו אז"
 — " ראבסגנוטכינראפמוא ,ןעצנאוו יוו אז דניז ןעדוי יד״

 ןבאה ייז ןעוו ,ןעלציוו ןוא ןעקנערק דיז ןשטייד יד ןגעלפ

 ־המחלמ עטצעל יד ןיא דיי ןקידעבעל א ףיוא ןסיוטשעגנא דיז

 טזאגעגסיוא ןיוש ןענעז ודיי עלא זא ,קידנעניימ ,ןראי

 ־ערק יד ןיא טע&רשעגסיוא ןוא ןרעמאק יד ןיא ןראוועג

 טנייה ןיוש טטאה וד זא ,ךיז טכוד — ןצנאוו .םעיראטאמ

 ...אד רעדיוו ייז ןענעז ןגראמ ףיוא ,טעטכינראפ עלא

 ~הנושמ־התימ יד
 אטעג ןיא וליפא ראמוה רעייז ןראלראפ טשינ ןבאה ןדיי

 ןגעלפ ןשטייד יד •טיוט ןופ גנוטראוורעד עמאס ןיא רעדא

 עקידנשאררעביא עטשרע ערעייז טימ ןעמיראב רעייז ריז

 .ם .ם ןא טאה לאמנייא .ןטנארפ־המחלמ יד ףיוא ןגלאפרעד

 רעמ א — ץזיי עקידנצארפ־רעווש עפורג א רעביא רעעזפיוא

 ןשטייד יד זא ,עפאמ ןייז ףיוא ןזיוועגנא — רענעלגנעגוצ

 טנכער ןוא ןעמונעגנייא טלעוו עגלאה א דלאב ןיוש ןבאה

 ךיז טפור .טעטש ןוא רעדנעל יד ןופ ןעמענ יד סיוא ייברעד

 ־התימ יד ןוא ןעמונעגנייא ןיוש ריא טאה ץלא" :דיי א פא

 ףיוא טקוק שטייד רעד זןעמעננייא ריא טעוו ןעוו הנושמ

 — אי״ .טרא ענדאמ םאד ןעניפעג טשינ ןעק ןוא עפאמ ר עד

 "...!ןעממאק ןיוש ריוא טעוו םאד — שטייד רעד טגאז
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 1 םימחו ל ה
 רכנב ולפנו ומחלש קסוטלופ ינב

 ׳ץגוב באז
 דמל .1949־ב הצרא עיגה .הירטסואב 1947 תנשב דלונ

 .הישעתל ס״יבב ב״חאו ןולוחב ןורושי ס״יבב

 ותורש ןמזב •םינש 3 תריש וב אבצל סייגתה 1965־ב

 .תליאב ,ודיקפת יולמב לפנ םיאולמב

 ןגרומטוג (יקסור)לארשי
 דמל .ןילופבש קסוטלופב 1925־ב דלונ .הנידו םהרבא ןב

 תישארב .תורגנב דבע ךכ רחאו יממע רפס תיבבו םירדחב

 תנומש ,םירוהה — החפשמה לכ הטלמנ ,הינשה םלועה תמחלמ

 עיגהשכ 1941־ב .ןילוובש ינרסל — רוכבה אוהו ,םהידלי

 לארשי טלמנ ,וטיגב ואלכנ ריעה ידוהיו המש םג יצאנה ביואה

 ¬צונ תוחפשמל ןתוא רסמו ,םידוהיה תנוכשמ תויחא יתש םע

 .םינזיטרפל ופרטצהו תורעיה לא ואצי ויחאמ דחאו אוה .תויר

 ¬יטרפה המחלמב ךישמה אוהו ויחא תובקע ודבא ןמזה ךשמב

 הלודגה ותוחא יכ ול עדונ ינרסל רזחשכ .רורחשה דע תינז

 תובקע ריאשהל ילב ׳הינמרגל תירצונה החפשמה םע האצי

 הלצאש תירצונה החפשמב הקבדנ ,זא 6־,ד תב ,הנטקהו ,םירורב

 ,םירוהה תרכזהבו ,הביח ייוליגב ,וילודישב חילצה אלו ,הלדג

 .וילא רוזחל העינהל
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 □ י ד פ 11 ה
 תדלומהו םעה תוריח דעבו

 ידכ ,ןילופל הרזחו הינמרגב תונחמל דדנ תודחא םימעפ

 ןוגראל ףרטצה תונחמה דחאב .■ותחפשמ ידירש תא שקבל

 ¬ירפקל הלגוה ׳"ןורטל" הינאב הצרא ליפעה ,םיצולח םינזיטרפ

 ליחתהו תונוש תודובעב דבע .1947 ילויב ץראל םשמ עיגהו ןיס

 .ץראה ייחל לגתסהלו תירבע דומלל

 ירבדל .ץראה רורחש ןעמל םחלהל סייגתה ,ורות עיגהשכ

 .ץראה דילי ומכ ותדלומ דעב םחולו רוסמ היה ודקפמ

 לפנ .לילגבו ןינ׳ג תיזחב ,ןופצה תביטחב תוברקב ףתתשה

 אבוה םויה תרחמל .24.6.48 םויב יברעמה לילגבש היריבב

 .הירהנב תורבקה תיבב םימלוע תחונמל

 במולוג השמ

 רבקנו ,1945 ראורבפב ויעצפמ תמ .1911 ראורבפב דלונ

 .אמורב יאבצה תורבקה תיבב

 .לארשי־ץראל תולעל תנמ־לע םינולסב ומצע תא רישכה

 ריואה גזמ יאנתו השקה םילקאה םושמ .י״אל הלע 1935־ב

 תורמל ןילופל רוזחל ןכומ היה אל ךא ,ותואירב הפפורתה

 .םיאפורה תווצמ

 חמשו ,י״אל הלענש ,ותוחאו ויחא ,ונתאמ שקב ויבתכמב

 .תולעל םיננוכתמ ונאש עמש רשאכ דואמ



 םילפונהו םימחולה

 •וב תיח דבועו "קמעה רמשמ" ץובק רבח .דיה ץראב

 .ץראל־ץוחב תרישו םינחתותה ליחל סייגתה

 וילא ,ץובקל דחוימבו ץראל עגעגתה ותוריש תונש לכב

 .ובל ימינ לכב רושק היה

 .ץראל דחי תולעלו הילטיאב ותחפשמ םע שגפהל ונוכתה

 תומ יעצפ עצפנ ,שקומ לע ובכר הלע רויסב ותויהב ךא

 .1945 ראורבפב 3*ב תמו

 יקסולו־במולוג תוחפשמ

 ןמרוג (קחצי) םהרבא
 .ןילופבש קסוטלופב 15.5.1924־ב דלונ .לדננגו לאנתנ ןב

 תא םינמרגה וחצר 1939 תנשב .ימוקמ יממע רפס תיבב דמל

 תולועפב ףתתשה .תורעיב החפשמה םע דדנ זאמו ויניעל ויבא

 ידיב התיהש ,קוטסילאיבל תורעיה ךרד רבע .תוינזיטרפ

 םלצכ) רכתשהש ףסכב .(היסורדליב) השרואל םשמו םיסורה

 הנגרפ דיל זוחלוקל וחלשנ 1941־ב .החפשמה תא לכלכ (דועו

 רעתב ןילופל ועסנ ויחאו םהרבא •םאה התמ ,םש ,ןטסיקבזואב

 ןוישר לבקל בריס ׳"הינודרוג" ץובקל סנכנ אוה .תופיוזמ תוד

 םיליפעמה תינאב 1946־ב הצרא הלעו תירבה תוצראל הסינכ

 ,ררחוששכ .תילתעב רצענ אוהו הספתנ הינאה ."דוב׳גו"

 ץקצומ תירקל רבע הנש יצח רובעכ ."ליפעמה" ץובקל ףרטצה

 .תואנבב דבעו

 תורייש הוול רורחשה תמחלמ ץורפ םע ."הנגה״ה רבח היה

 *תירקמ ביואה תא ףודהל בדנתה ,השפוחב ותויהב .ןויצ־יבשל

 םילוח תיבל חקלנ ,עצפנ וז הלועפב .ןיקצומדוירקמו קילאיב

 ־תיבב םימלוע תחונמל אבוה .תמ 19.3.48־ב ,םיימוי רובעכו

 .הפיחב תורבקה

 םייח םורג
 ,1931 — ה״צרת בא־םחנמ ט״כב דלונ .הקברו םחנמ ןב

 .םיצנה י״ע וגרהנ ויחאמ םיינשו ותוחא .ןילופבש קסוטלופ ריעב

 תמ דחא) ויחא תשולשו וירוה םע הצרא הלע 1941 תנשב

 די לעש אתא־רפכב ובשיתה םה .הטילפל וראשנש ,(ץראב

 ןכמ רחאלו ,הרות דומלתבו יממע רפס תיבב דמל .הפיח

 ילהנמו וירוה תעידיב אלש .םילשוריב תמא־תפש תבישיב

 .אבצל "לארשי־תדוגא״מ וירבח םע דחי בדנתה ,הבישיה

 :םירפסמ וירבח .1948 לירפאב 7־ב ״אצומ״ לע הנגהב לפנ

 שקיב ,תוומהו םייחה ןיב רפרפמ ,יווד שרע לע ותויהב דוע

 .שאר־יולגב בכשי לבל ,ושארל הפיכ ושבחיש

 .םילשוריב הירדהנסב תורובקל אבוה

 רבוסנוו הירא דוד
 .ןילופ ,קסוטלופ ריעב 24.5.1928־ב דלונ ,הגייפו קחצי ןב

 .היסורב ותחפשמ םע היה הינשה םלועה תמחלמ תונשב
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 םילפונהו םיסחולה

 הכרד תא השועה הצובקל רבחתה דימו ןילופל רזח 1946 יאמב

 .ץראל ילגיל יתלב ןפואב

 ךירדמה לעפו "הנגה״ל ףרטצה הילטיאב ותויהב ,1947־ב

 .1948 יאמב (ץראל תח סויג) ל״חג שיאכ הצרא עיגהש דע

 .רורחשה תמחלמב ףתתשהו תותיכ ידקפמ סרוק רבע

 עבקה אבצב תורש לע םתח ל״הצב רידסה ותורש םויס םע

 ,םיניצק סרוקל תאצל דמע .ןושאר למס תגרדב ךירדמ רותב

 .רבדה החדנ םיכירדמב רוסחמ ללגב םלוא

 לע ובכר תולעב ׳ןירבו׳ג תיב תביבסב 27.8.1950־ב לפנ

 .ןורבח ירהב םינומיאל חטש רוטע םשל רויסב היהשכ ,שקומ

 .דורב ורכז יהי

 ןהכ כקעי
 ןחכל ,לארשיב ,(23.44950) י״שת חנש רייא ׳ו־ב דלונ

 .(ןילופ ,קסוטלופמ ץיבוקספ תיבמ) הרשו הדוהי

 הובג הלעמו ומכשמ" רמאל רשפא וללע םדא היה בקעי

 תועמשמ לפכ תלעב וז הרמא ירה בקעיב רבודמשכו ."םעה לכמ

 תונידעה .הליצא שפנ לעבו רימתו הובג היה בקעי ןכש ,איה

 ¬בוסה ראשו וירבח ,ותחפשמ לא וסחיב יוטיב ידיל האב ולש

 ינפל ותחפשמל גאד .תלוזל רוזעל היה ןכומ דימת .ותוא םיב

 .וילגרל רנ התיה החפשמה תבוט ןכש ,ומצעל ותגאד

 בבוסל רע םדא תויהלמ ונממ הענמ אל וז שפנ תונידע

 םלוכ — םירוהו םיבורק ,םירבח .וישעמל רתויב יארחאו ותוא

 הצע וז היהת ותצע ןתי םאש ,בקעי לע ךומסל רשפאש ועדי

 .הנובנ

 ןאכ .וכעב בקעי הליב ותורגבתה תפוקתו ותודלי תא

 ¬צהב םייסו םילשוריל רבע ןאכמ .יממעה רפסה תיב תא םייס

 .קמעתהו ןינעתה וב חטש ,"קזב" תרושקתל ס״היב תא תונייט

 דימת ךא .רפיס אל םלועמ יכ שיא עדי אל אבצב וישעמ לע

 .הלטוב הבורק השפוחש עידומ היה תולובגב תוחיתמ תעשב

 הניש אל בקעיש עדונ ,תורישל וירבחו וידקפמ ירופיסמו ,ךכמ

 יישקמ םיישק ומצע לע לטנ אוה .אבצב ותורש ןמזב וכרד

 תוריסמ ,תוירחא :לכל לעמו וידיקפתב םיכורבה םינוכס ,וירבח

 החלצהב םייסש רחאל .בקעי רזח אל וזכ הלועפמו .תוידוסו

 תליא למנב ןוסאל ןברק היה ,ךאודש" יאל השילפב וקלח תא

 .(24.1.1970) ל״שת טבשב ז״י

 ךבו וננורכזב הקוקח הראשנ ותומד ךא ,רזח אל אוה

 -הניבמו תינכייח ׳הרימת - דעל ראשת

 ןהיכלמ !דחמש
 .ןילופבש קסוטלופב 1911 תבשב דלונ .הרופצו אגרש ןב

 ,םיחרוא תסנכהב ןייטצהש תאז תלוז ,תועידי לכ ןיא וייח לע

 בדנתה רורחשה תמחלמל .ימואל ןופצמבו ךרצנ לכב הכימתב

 שוביכ ןהיניב ,תולועפ הברהב ףתתשה .וסויג רות עיגה ינפל

 .ןורטל תכרעמו ןינ׳ג תוברק ,הפיח

 ירחא עובש .ןיאושגה תירבב אב ,הנורחאה ותשפוחב

 ¬חמל .1341.48 םויב ,הלוטמו הניפ שאר שובכב לפנ ,ןיאושנה

 .הניפ שארב תורבקה תיבב םימלוע תחונמל אבוה םויה תר
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 םילפונהו םימחולה

 שירפ (עייש) עשוהי
 לדנימ וירוהל 12.7.1947־ב דלונ שירפ (עייש). עשוהי

 הינמרגבש טטשכייא ריעב רבעמ הנחמב םתויהב שירפ לדנמו

 .לארשיל םכרדב

 הינאב ותוחאו וירוה םע הצרא עיגה הנש ןב ותויהב

 ןג־תמרל רבע וז הנשב .1957 תנשל דע הפיחב רגו ״המדק״

 הבורמ החלצהב םייס ותוא ׳"תוילע" יממעה רפסה תיבב דמלו

 "ריבד" ם״היבב ךישמה םיינוכיתה וידומל תא .1961 תנשב

 הידנפיטס לבקו החלצהב רקסה תוניחבב דמעש רחאל ןג־תמרב

 לביקו 1965 תנשב םייס םיינוכיתה וידומיל תא .הז ךרוצל

 ןיכהלו ןגראל גהנ ןוכיתה ם״היבב דימלת ותויהב .תורגב .ת

 .ישש ימיב ישפוחה רועישה תרגסמב אמויד ינינע לע תואצרה

 ףאו תואנותע דומלל ותנווכב היה יאבצה ותורש םויס רחאל

 .ךכ םשל הילגנאל תאצל ןנכת

 םיפוצה תעונתב ליעפ רבח היה 1965 דע 1957 םינשה ןיב

 םיפוצב ותוליעפ תרגסמב .ךירדמכ הב שמיש ףאו ןג־תמרב

 ןוגכ םינוש םילעפמ ןעמל תובר תויתובדנתה תולועפב קסע

 .הנש ידמ ךרענש "תלדב שקה" עצבמ

 תעובש עבשוהו ל״הצב רידס תורשל סיוג 17.12.66־ב

 סרוקל חלשנ תונוריטה םויס רחאל .הדצמה תגספ לע םינומא

 יאבצה ותורש ןמזב .תונייטצהב םייס ותוא ,םיקנט ידקפמ

 רפכב לומגתה תלועפ ןוגכ תויברק תולועפ רפסמב ףתתשה

 םיירוס םיקנט דגנ םיקנט ברקבו 13.11.66־ב עומס ינדריה

 םישופחה תולועפב םג ףתתשה .13.1.67־ב תירוסה המרב

 דחאב ןופטשב ועבטש ל״הצ ילייח ינש ירחא םירטפוקילהב

 .םירדענה דחא תא אצמש הז היהו 1966 ףרוחב בגנה ילחנמ

 ינב ,ותוחא ,וירוהל ןמאנ ,בל בוטו רשכומ רוחב היה אוה

 .תדלומהו םעה תבהא וב המעפ .וירבחו ותחפשמ

 םתוא ,הוח ותוחאלו וירוהל בותכל הברה תוננוכה ימיב

 הברהו ברקה הדשב וננוחצנב ענכושמ היה אוה .ריקוהו בהא

 תלשממב חוטבלו ונבל ץמאל ונילעש ובתוכב וירוה תא עיגרהל

 עיבה הז ונוחטב ףא לע .הפוקת התואב םעל המקש דוכילה

 הדשב םוקמב תיטמולפיד ךרדב גפות תוחיתמהש ותווקת תא

 ,המחלמהמ דחפמ ינניא" :שפנב תונברק עונמל ידכב ברקה

 םהיתבל ובושי אלש םיבוטה םירוחבה םתוא לכ לע לבח םלוא

 ."הכרעמה הדשמ

 ףתתשה ,רורחשה תמחלמ יללחל ןורכזה םויב ,14.5.67־ב

 רשא ,ץיבולפוק ףסוי ,ודוד־ןבל הרכזא סקטב ותחפשמ ינב םע

 והז" :ומאל רמא דמעמ ותואב .1948־ב רורחשה תמחלמב לפנ

 לע ולפנ רשא ולא לש םרבק לע תולעל רתויב לודגה דובכה

 זאמו ותדיחיל רזח 15.5.67־ב ,תרחמל ."ץראהו םעה חבזמ

 ;!׳! : .ותיבל בש אל

 לע ברקב לפנ .קנט דקפמ היה םימיה תשש תמחלמב

 3.6.67־ב חיפר

 .ץחב ורכז אהי

 ינופצ לאינד

 דלונ .ינופצ הילדגו (קסוטלופב בורג תיבמ) הקטיא ןב

 דסומה רגוב .אפלא־תיבב (ו״שת תבטב ח״כ) ,1.1.1946־ב

 היה .סדרפה ףנעב דבע א״י התכמ ."עובלג" ףתושמה יכוניחה

 בלתשה הרהמ דעו לסרודכה קחשמל ךשמנ דחוימבו יאטרופס

 .םיקחשמב תיברק־חור חיפמו םחולכ טלבתה .תימוקמה הצובקב

 תטיישל וא םינחנצה ליחל בדנתהל הצר ל״הצל וסויג םע

 ,םיטבל רחאל ,ןכ לעו םיאנוירשב ךרוצ היה תע התואב ךא

 .קנטל םינותנ וינייעמ לכ ויה ךליאו ןאכמ .יאנוירשל היהנ

 קנט דקפמ ,תועוצקמ ,תונוריט — םינומיאה יבלש לכ תא רבע

 תא םייס ךא .תונייטצהב םיניצק סרוק םייס ףוסבלו (ק״טמ)

 תגרדל הלעוה רצק ןמז רחאלו ודודגל חקלנ ,םיניצקה םרוק

 .הגולפ דקפמ ןגס

 תוגיגח לש ןמוציעב .!ז .ש יאמ שדוח ףוסב ררחתשהל דמע

 .ודודגל ארקנ ץוביקב תואמצעה גח
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 ותויהבו שירע-לא—חיפר ריצב םחלנ תוברקה ץורפ םע

 ,רייאב ו״כ ,5.6 םויב ,שירע־לאמ רטמוליק הרשעכ לש קחרמב

 .* לפנ לאינדו ולש קנטה עגפנ ,םיירהצה־רחא תועשב

 (ןיכודלומ) ץיבולפוק ?!םוי

 .ןילופבש קסוטלופב 1929־ב דלונ .האלו דוד־המלש ןב

 .םידימא םירוה תיבב תובחרו עפש ייח יחו יממע ס״יבב דמל

 ותורישב עצפנש)ויבא םע הינשה םלועה תמחלמ תישארב אצי

 חטשל םיטילפה ביתנב ,הנטקה ותוחאו ומא ,(ינלופה אבצב

 ומאל ורזעב ,השק רענה דבע ,תיסורה הלוגב .יסורה שוביכה

 ¬סומו באה םילחהשמ .תוחאהו הלוחה באה תלכלכל ,הדובעב

 ידליל ךונח תיבל רענה לבקתנ ,היסורב ומקוה םיינלופ תוד

 ןילופל היצאירטפרה ךרדב םירוהה םע רזח 1946־ב .םיטילפ

 הקושת ךותמ .(רבעשל תינמרגה ןיטטש) ןי׳צ׳צשב בשיתהו

 ,הינמרגב םירוקעה תונחמ ךרד דדנ ,לארשי־ץראל תולעל

 .תפרצב םג דדנו ריעצה רמושה לש הרשכה ץובקל ףרטצה

 תא הב רבעו ז״שת "הפוריא תאיצי" הינאב הצרא ליפעה

 .הינמרגל קוב הד טרופ ךרד הרזחו ,ץראה דע תואלתה ךרד לכ

 ,ףרודנפאפ הנחמב םירזחומה לש יוהיזה רדסמ תעשב

 אוהו ,םיפיוזמ תומש ורסמיש םיליפעמל תיאשח הארוה הנתינ

 ;םייח־לדנמ "ןיבודלומ" םשב םיטירבה ינפל ומצע תא גיצה

 1948 ראוניב עיגהשכ .הילע ןוישר ךכ־רחא לביק הז םשב

 ףרטצהל הבוח שיגרה ,המחלמ תרעסב התוא אצמו ץראל

 .הנש 17 זא ול ואלמ אל דוע יכ ףא ,םיניגמה תורושל דימ

 ־תירקב סיסבב ןמאתהו ח״מלפה לש "לארה" תביטחל בדנתה

 "יבנ לע ברקב "שא תליבט״ל הנושארה ותלועפל אצי .םיבנע

 .25.4.1948־ב םיבנע־תירקב רבקנ .23.4.1948־ב לפנ םשו ׳לאומס

 .עודי אל — הבשה *

 ץיבורטנק םהרבא למס
 ץיבורטנק רמל האושנה ,ןיטשדלוג עשוהי תב הינפ ןב

 .םינולס דילי ,ריאמ

 האושה ירחא 1947 לירפא שדוחב הצרא ולע הלעבו הינפ

 ,"ןלוגה רעש" הבקב ונכתשה .רורחשה תמחלמ לש המוציעבו

 גוזה רבע םירוסה י״ע שבכנ ץובקהש ירחא .םהרבא דלונ ןאכ

 ,ןדריה קמעל ורזחו םינש 3־כ ךשמל הפיחל םהרבא םנב םע

 רבוע תרשואמה תודליה תא .הירבט — תרנכה ריעל םעפה

 לע דקוש דימלת ,ןוכיתו ידוסי רפס תיבל םידליה ןגמ םהרבא

 תא ,ההובג היצנגילטניאו הנבה ,הדמתהב ןייטצמו וידומל

 קיחב םילויטו "םיפוצ״ב תוליעפ ןיב קלחמ תויונפה ויתועש

 תובשחמל וליבוהש ליבש לכ ריכהו ומשב ארק חרפ לכ .עבטה

 .עבטה לש ויפוי תודוא ףוס ןיא לש

 םי יפוצו םיפוצה טבש יכירדמו יליעפמ דחא ותויהב

 -ליחל םויגל ויתופיאשו ויתויטנ ושבגתה ,הירבט — וריעב

 היה ."ןוכנ היה" םיפוצה תעונת ןותעב בתכ םג היה .םיה

 .םומיסקמה תא גישהל ףאש דימתו זע ןוצר לעב

 ותונוכנב םג האטבתה תואצותה ברימ תא גישהל ותפיאש

 ןכתי .תונרותב רבח ףילחהל ןכומ דימת היה .תלוזל רוזעל

 תא ריכהל ותוא הצירמה ובלב הנומט התיהש םדאה תבהאש

 דיתעב דומלל תופיאשה ולצא ושבגתה ןכ לעו םדאה שפנ

 היה ורדח ,בר האירק רמוחב דייטצה הז חטשב .היגולונימירק

 .תיעוצקמ תורפס שודג

 תונייטצהבו החלצהב רבע ,םיה ליח סיסבב רחוש היה

 דע םייעוצקמ םיסרוקו םילגר ליחב תותכ ידקפמ לש םיסרוק

 ."תליא" תתחשמב ם״כמה לע יארחא — ותגרדל עיגהש

 תפרצל "תליא" תתחשמה תגלפהב ריכה לודגה םלועה תא

 .1966 תנשב ןוויו

 ודיקפתל ותוריסמ לע וידקפמ יפמ םיחבש רצקש ירחא

 ¬צהב רבוע .םיניצק סרוקל לבקתהל טילחמ המישמב ותוקבדו

 .סרוקה תחיתפ דעומל ןיתממו הסינכ תוניחב החל
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 ס י ל ס ו נ .ד ו םימחולה

 אוה .ויגשיהב ראפתהלו טלבתהל םהרבא ענמנ תאז םע

 לוקיש ךותמ תלוזל ויסחיב ןכ ,וילש ,עונצ ,קפואמ ,םנפומ היה

 העדי אל ותוחאלו וירוהל ותוריסמ .ויתונותשע תא דבאמ וניאו

 ידמ םירצק םינופלטב אטיב החפשמלו תיבל ותבהא תא .לובג

 תונתמ חולשמבו םוי ידימ בתכמ תביתכב ,ףוחה לע ותויהב םוי

 .םיגחו תדלוה ימיל

 םילפונה 21 ןיבו ביואה ליטל ןברק הלפנ ״תליא״ תתחשמ

 .21.10.1967 — תבש םויב םהרבא הפסנ תווצה ישנא 200 ןיבמ

 התיה אלש םינומה תופתתשהב ותיוולה הכרענ הירבטב

 לע לבוה ןוראה .הרובקל אבוה אלמ יאבצ סקטב ,התמגודכ

 לש דובכ רמשמ יווילב םואלה לגדב הסוכמ תיאבצ תיאשמ

 עסמ שארב .ריעה ןג די לע ופסאתה םינומה .קשנל וירבח

 ,םירוהה ,םירזה יאשונ םהירחאו םיה ליח תדיחי הדעצ היוולהה

 ידימלתו םיפוצה תעונתמ וירבח ,םיה ליח יניצק ,םיבורקה

 לש ישארה ברה דיפסה ןימלעה תיבל הסינכב .רפסה יתב

 רוסיאה ףא לע יכ רמאש ,קוק ןהכה לאפר ברה — הירבט

 םושמ חונמה תא דיפסהל ריתמ אוה דעומה לוחב דיפסהל

 רוכז היה םהרבא .תדלומה תנגה לע ולפנב םישודק תומ תמש

 תעב המישרמה ותעפוהב הווצמ־רבל ותויה םוימ קוק ברל

 .תסנכה־תיבב הרותל ותיילע

 יקרפ ורמאנו יאבצ בר ותוא דיפסה חותפה רבקה דיל

 םירוהה רבע לא וירבד אשנ "ןלוגה רעש" קשמ רבח .םיליהת

 רעש" קשמ ןב — םהרבא םנב דלונ הב הפוקתה תא ריכזהו

 ."ןלוגה

 לוקב רמא רתיה ןיבו שידק חונמה לש ויבא רמא רמ יכבב

 גרהנ התעו יתעצפנ םש דרגנילטס יניגממ דחא יתייה" :קונח

 יתנגה הילעש הנידמ התוא תרצותמ תיחשמ ילכ י״ע ינב

 ."יפוגב

 .שא יחטמ 3 ורונ ללוגה תמיתס םע

 דאיופיר ילא

 יכדרמו (ץיבומישט תיבל) לכימ וירוהל 1944־ב דלונ

 בערהשכ ,הינשה םלועה תמחלמ רמג םרט לש השקה הפוקתב

 תיבו תיב לכב םהיתותוא תא ונתנ הקוחרה ריביסב רוקהו

 ¬למה הרמגנשכ .תיצאנה האושהמ וטלמנש םידוהיב דחוימבו

 ץראמ םילוטלטו דנו־ענ לש םיאנתב קוניתה ילא לדג המח

 .הצרא — ותוחאו וירוה םע דחי ,עיגהל הכזש דע ץראל

 ¬יאשב — רקיעב ,תויבויחה ויתונוכתב טלבתה ןטק דלי ונדועב

 ,ותוינינשו ותופירח תודוא .תעד שוכרלו דומלל הזעה ותפ

 סדנהמ לש הגרדל םינשה ךשמב עיגה רזעל ול ודמע רשא

 .ןוינכטה םייסשכ

 אוה .ןוירשה־ליחב םינייטצמה ןיב ל״הצב היה אוה ךכ

 .תוברברתהל ,הלילח ספתנ אלו הבותכ הבוחכ לכה תא לביק

 .התורישב לפנ רשא ,הנידמלו וירוהל ןמאנו רוסמ ןב היה אוה

 .ה״סב 25 ,כ״כ ךר ליגב

 .םחנתהלו םחנל םילימ ןיאו ןוגיהו רעצה אוה ברו לודג

 !דעל היחי ונבלב

 םירוהה

 הגולפוניש גילז

 .ןילופב רשא קסוטלופב 1924־ב דלונ ,הניירבו הירא ןב

 םע לגלגתנ הינשה םלועה תמחלמ ימיב .יממע רפס תיב רמג

 תורעיב ךרפ תדובעל וחלשנ .יסורה שוביכה חטשל וירוה תיב

 ,המורד תאצל ושרוה ,יקסרוקיש־ןילטס םכסה ירחאו ריביס

 ףוס דע םיטילפה לש תואלתה לכב הסנתנ .הנוכיתה היסאל

 רוזחל שידקה לארשי ץראל עיגהל הפיאש ךותמ .המחלמה

 החירבה ביתנב אציו ץיבונסוסב יצולח ץובקל ףרטצה ,ןילופל

 ,יטירבה אבצה ליח לש תופיוזמ תודועתב הצרא הלע .הנליול
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 ירחא .רסאמב םישדח השולש בשיו ספתנ .התיבה עסונה

 .דובעל לחה ורורחש

 .הגרדב הלע .דרהמ דעו הכרעמל בציתה ח״שת ףרוחב

 לומגת תולועפ לע רפיס ,3.3.48 םוימ וירוהל ובתכמב

 םיברע 660 דגנ תחלצומ הלועפ לעו הפיחב תויברע תונוכשב

 םייתעש תדובע ירחאו ,ןופצה תולובגב הדוקנ ופקתש הירוסמ

 םילייחש םושמ ,הירוסל רוזחל םהמ 400 קר וחילצה ותדיחי לש

 םילגנאה ןיב תויושגנתה ויה תחא אל" .םתרזעל ושח םייטירב

 םיחילצמ םניא ךא ,ונקשנ תא קורפל םתרטמ .וניתודיחי ןיבו

 "וקשנ תא רוסמי אל ,אוה יח ידוהי דוע לכ ,ידוהי יכ ,ךכב

 .בתכ

 .3.8.50־ב םילשורב לצרה רהל רבעוה .3.6.48־ב לפנ

 הגולבוניש והיעשי
 ףוריחב םחל .הינשה םלועה תמחלמב לפנ .קסוטלופ דילי

 .ד״יה .םינמרג המכ גרהו שפנ

 קפו׳צש לדנמ
 ¬בש קסוטלופ ריעב 1919 תנשב דלונ .הבולו לאירזע ןב

 .ןילופ שוביכ דע תורגנב דבעו יממע רפס־תיב רמג .ןילופ

 ךשמבו ,קסנימ תביבסבש םינזיטרפה לא ףרטצה 1942 תנשב

 תרזעב ץראל הלע רורחשה םע .םחול ןזיטרפ היה יצחו םייתנש

 ץראל סטוהו ירבע לייח לש ויתודועת לביק ;הדגירבה ילייח

 סיוג .הב ליעפ היהו הנגהל ףרטצה דימ •1945 תנשב ןוריואב

 .יתעבג תביטחב דחא דודגל ףרוצ .30.11.47־ב םינושארה ןיב

 ,םעפ עצפנ .דודגה לש תולועפה לכב ףתתשהו ,יארוט בר היה

 *הברעמל רזחו םילחה

 *תיב דיל ׳םורדב תחא העבג לע ,ברקב לפנ 10.6.1948־ב

 וראשנש הלא ןיב היה ,םילוצינה דחא לש ורופיס יפל .סארד

 ,"תגסל הדוקפ יתלבק אל" .תיללכה הגיסנה ףא לע םוקמב

 .ולרוג תא ומצע לע לביקו ,רמא

 .31.8.1950*ב קחצי־תלחנל רבעוה

 לדנעמ רעדורכ ץימ ןוא בוטש רעזדנוא
 .בוטש רעזדנוא ןעוועג זיא שיטסינויצ ןוא וויסערגארפ

 .טנעיילעג ץא טנרעלעג ליפ ,ןדמל א דיי א — רעטאפ ןיימ

 ןבעל ןקיניזמוא םעד ןופ ןסיירוצסיורא ךיז טבערטשעג דימת

 ןיימ ךיוא .לארשי ץרא ןיא ןעמוק ןוא טאטש רעניילק רעד ןיא

 ליפ זדנוא טאה יז ,יורפ ענעטירשעגראפ א ןעוועג זיא רעטומ

 קנעדעג ךיא .גנולקיווטנא רעד ןיא ןוא ןענרעל םעניא ןפלאהעג

 *אב בוטש רעזדנוא טפא ןגעלפ סאוו ,עטנאקאב ליפ יד ךאנ

 ןוא םיצאנ יד ןופ טעוועטארעג ךיז ןבאה עכלעוו לייט ;וכוז

 ןרעטלע עגיימ טימ ךיילג ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ,לייט

 ןעגנערבניירא ןגעלפ ייז גנומיטש ןוא ןבעל לפיוו — ד״יה

 רעביא סעיסוקסיד ןוא ןסעומש עקידנרעטייהפיוא ערעייז טימ

 עגארפ־ןדיי רעד רעביא ןוא ללכב ןגארפ־טלעוו ,קיטילאפ

 ןופ טסייג ןיא ןגיוצרעד ןעוועג ןענעז ,רעדניק ,רימ .טרפב

 םע זיא רעבירעד .גנובערטש רעשיטסינויצ ןוא רעלערוטלוק

 יד טקידנעעג ןבאה רימ ראנ יוו זא ׳ךעלריטאנ ץנאג ןעוועג

 ןוא ךיא ;ריעצה־רמושה ןיא ךיירא" רימ ןענעז ,לוש־םקלאפ

 ןראי ךס א .דנאל ןיא אד ןלאפעג זיא םאוו ,רעדורב ןיימ

 קעווא ןיב ךיא זיב .גנוגעוואב רעד ןיא טכארבראפ רימ ןבאה

 ןיא ןבילבעג זיא ,לדנעמ ,רעדורב ןיימ ןוא הרשכה א ףיוא

 .בוטש ןיא ןפלאהעג ןוא "ןק"

 רעט*2 רעד ןכארבעגסיוא זיא ,ץרא ןיא הילע ןיימ ראפ

 עלא טסייה׳מ זא ,אידאר ןיא קידנרעה ,רעטומ ןיימ .גירק־טלעוו

 *אצעלפ טיינעגפיוא זדנוא טאה ,חרזמ ףיוא ןייג ןשטנעמ עגנוי

 ןבאה לעמראק ןמלז ןוא רעדורב ןיימ ,ךיא ןוא (קעזקור) םעק

 טימ ןעגנאגעג רימ ןענעז ןכאוו 4 .ץירא געוו ןיא טזאלעג ךיז

 ןבאה רימ .ןסור יד וצ ןעגנאגרעד ןענעז רימ זיב םיטילפ עלא
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 םילפונהו םימחולה

 ןייק — טראד ןופ ןוא ענליוו ןייק קעווא ןיב דיא .טדיישעצ ךיז

 .(ראי ןט־1941 תליחת ןיא םע זיא ןעוועג) ץרא

 ־ירטעגסיורא ,ןרעטלע יד טימ ןפארטעג ךיז טאה לדנעמ

 ־אכאל ןייק קעווא ייז טימ ןעמאזוצ ןוא ,קסוטלופ ןופ עגעב

 ןלאפעגנא ןענעז ןשטייד יד יוו םעד ךאנ האי ןט־42 ןיא .שטיוו

 .שטיוואכאל ןיא הטיחש עסיורג א ראפ טמוק ,ןסור יד ףיוא

 העטנזיוט יד ןיא ןטכאשעגסיוא ןרעוו ןדיי רעשטיוואכאל

 לדנעמ ^ןפא טייטש בורג רעד .רעקסוטלופ ךס א ייז ןשיווצ

 םעד ןבאה ,ןעוועג םיא טימ ןענעז טאוו ׳עקינייא דאנ ןוא

 ןוא (אמתסמ לעפאב ןשישטייד א רעטנוא) ןטאשראפ בורג

 ־טימ לדנעמ טאה טראד ךיוא .שטיוואנאראב ןייק קעווא

 ןיא קעווא ןוא טעוועטארעג דיז סנ־יפ־לע ׳הטיחש א טכאמעג

 ןיא ןיילא רענייא טעקנאלבעג דיז רע טאה ןכאוו 6 .דלאוו

 31/2 הענאזיטראפ יד טימ ןפארטעג ךיז טאה רע זיב דלאוו

 ־ברוד ןוא טכאמעגטימ ליפ ,י עקנאזיטראפ רעד ןיא ןעוועג ראי

 ־ראפ םלא ןטסאפ א רע טמוקאב גירק תפ ףוס םייב .טבעלעג

 ןוא רימ טימ ןעז וצ ךיז טבערטשעג רעבא טאה רע .ןאזיט

 ,קסוטלופ ןייק רע טמוק רעיימרא־טיור םלא הנאל ןיא ןעמוק

 ןופ" ןעגנונעכייצראפ ."רעפמעק־אטעג ןוא רענאזיטראפ" :עז •
 ,קאפושטש םחנמ •ךאזיטראפ ןשידיי א

 זיא רענייק רעבא ,החפשמ רעד ןופ ןצעמע ןפערט טלאוועג

 .ןילבול ןייק טראפ ץא קסוטלופ טזאלראפ רע .ןבילבעג טשינ

 .גנוגעוואב רעד תפ םירבח ליפ טימ ךיז רע טפערט טראד

 ןייק — עינעמור תפ ןוא עינעמור ץיק רע טראפ טראד ןופ

 .דנאל ןיא רע טמוק עדאגירב רעד ןופ לייח םלא .עילאטיא

 וצ טמוק ,לסיב א רעטנוא זיא ,ץוביק ןיא רימ וצ טמוק רע

 רבח א דיילג טרעוו ןוא טעברא טמוקאב ,טאטש ןיא טייג ,ךיז

 טכערב טאטש ןיא קידנעייז טייצ ראי א דאנ ."הנגה" רעד ןיא

 זיא לדנעמ .(רורחשה תמחלמ) המחלמ־סגנויירפאב יד סיוא

 רעד ןיא טפמעק .ףמאק ןיא ןעייג םאוו ,עטשרע יד ןשיווצ

 ־ראפ ףמאק ןיא רע זיא לאמנייא .51 דודג ,״יתעבג״ הביטח

 ־תתיבש עטשרע יד ןופ טכאנ רעד ןיא ןוא ןראוועג טעדנווו

 לידנאמאק םלא 69 (עבג) לגרעב ןפיוא רע טלאפ ןעהעש־קשנה

 ןלאפ ייז — ןאמ 23 דאנ ןוא רע ,טייהנייא־רעטילימ א ןופ

 טאה טייצ ראי ירוצ דאנ .םירצמ יד ןופ טנעה יד ןיא ץירא

 ןיא ןלאפעג זיא רע .םרעפרעק ערעייז ןענופעג טשרע ןעמ

 .(1948) ,ןויסב ׳ג האי 28 תפ רעטלע

 .ןאמ 11 ןופ רבק־רעדורב א ןיא קחצי־תלחנ ןיא ןבארגאב

 .וירבח רכזו ורכז היהי ךורב

 (דוד רינ)יזרא־קאפושטש לכימ

515 



 םילפונהו םימחולה

 ןתשוחנ באז
 לפ^ש ריעצ לש ורכזל רנ

 ןתשוחנ בקעיו הרופצ ןב ,באז

 1947 תנשב דלונ ,(ץנימרפפוק)

 חור הפיו הארמ הפי .(ז״שת)

 דר לכ בל הבש ותודלימ .היה

 ,רימת רענ לדג רבכ הנהו .ויא

 .תומולח לעב

 םירימטה ויתומולח ויה המ

 .חנעפי אל שיא —

 ¬לב םיינוג־ברה ויתונורשכ

 וידומל תונש לכ ךשמב וט

 יוטיבל ועיגהו רפסה תיבב

 לש הנושארה הנשב רבכ ץרמנ

 םג .תופיאשב רישע םלוע היה ומלועש קפס ןיא .הטיסרבינואה

 .םירצקה וייחב עדי םיבר םיטבל

 תובשחמ םלועב ףחרמ ףאו תווצמ רמושו תומימתב ןימאמ

 .טבלתמו שפחמ םדא לש תונויערו

 רתוי דוע ההיבגמ תרדהנה !תירולב .ריעצ הכ ןיידע אוהו

 .תיתודלי תונשייב ךותמ ,םעפ ידמ תודרומ ויניעו ותמוק תא

 ותעדל םיכסה אל םא םגו ויפואב תועובט ויה תונידעו תובידא

 . היה בר םעונ ןכ לע יכ ,םינפ רואמב הנוע היה — תלוזה לש

 .ויתוכילה לכב

 וא םיימויל ,םויל עתפל עיפומ היה ךיא תרכזנ יננה

 יליבשב וילויטב ,לאקזחי רפכב ונתיבל רפסמ תועשל וליפא

 .הביבסה תוארממו עבטה ייחמ הנהנ היהו ץראה

 .עובלגה תגספ לעמ דעלג ירה םיארנ ךיא רפיס םעפ

 ¬וקמב הקימעמ העידי לע ודיעה םיעונצה ,םיקפואמה וירופס

 .ך״נתבו תור

 ילוא ,קמחתמ היה — ויתוינכת לע ותוא ונלאש רשאכ

 .םייחב וכרד שופיח לע שפנ יטבל ךותמ

 .ונלש ימת תנותחב ותחירפו ויפוי לכב ויתיאר בוש הנהו

 האג הכ .ונממ ןיע ערג אל םידידיהו החפשמה ינבמ דחא לכ

 .ןנערו ריעצ ,ףוקז ןליאכ ותוארל בלה

 המיהדמ ,הארונ המולעת ףופא ,םלענ החירפו החימצ ךות

 ותיבמ אצי (23.10.66) ז״כשת ,ןושח ׳ט־ב .ובולבל םצעב אוהו

 .דוע רזח אל זאמו

 .תלצאנה ׳האלפנה ותומד רכז — ידיחיה םחונה

 !הזכ ןב ןדבוא לע הבוהא ץרא יקעז

 (ץנימרפפוק) ירורד היסח

¥ 

 ¬ימחה הנשה הז ,אילפהל דע עונצהו ליצאה רענה באז

 .ולוק םדנש תיש

 ןיחבהל עדיש ימ ךא ,דואמ רגוסמ רענ באז היה הרואכל

 עפעפש טימנידה ןיעמ תא תוהזל עדי ,ושפנ יכבנל טעמ רודחלו

 .תודקויה ויניעב אטבתהש טהל — וב

 תחתופמה תימואלה השוחתה תא ןייצל םיעדוי וידידי

 ־ידוהיה ותיבמ באש רשא ׳קומע שגר ותוא ,באז ןחינ הבש

 וירבח לכ םע ומכ תיבב היה תוכילה םעונו ליצא .םחה ימואל

 וביבחתל וידומילמ היונפ הקד לכ לצינש רענ !םידומילל

 .ץראה תרכה — בורקה

 םיפי םירבדל תופיאשבו היציאוטניאב באז היה ןחינ

 !םיבוט םיטרס ,ןורטאית ,רויצ :תויונמאה תא בהאו םיבגשנו

 לש הפונ ותוא םיסקה דוחיבו ץראה יבחרב םילויטמ בהלתה

 .םילשורי

 ץעייתה אוה .יאבצה ותורשל רשקב באז טבלתה הנורחאל

 רפיס אוה ,ויתויוטבלתה תא םהינפל ראיתו םיבורקה וירבח םע

 — אבצב יחא תויה בקע ,ל״הצל סייגתמ ינניאש הדבועה״ :םהל

 יאכז ינניא רשא םירבד לש םיוסמ לוצינ הווהמ הנניא םאה

 ."לצנל

 חילצה רשא ,וידומיל תא קיספהל םאה ,טבלתה תובר

 .ואל וא — סייגתהל ידכב ,הטיסרבינואב םהב

 תאו םהיתוגאד תא ריכהו ןיבה :וירוהל היה רוסמ ןב

 .בבר אלל וילא יבבלה םסחי

 ,רודה לש לוגדה הרומל ,לודגה הרומל היה ןמאנ ןב

 .באז — אשנ ומש תאש ,יקסניטוב׳ז באז

 ותומד ,האנה ותוינוציח :םלשומו הפי היה וב דצ לכ

 ןהב ,םילולצו םיכז םימכ תלכתה יניע םע הפוקזהו הרימתה

 ¬וטחה וינפ לע םיסקמה וכויח ,םירוענה םותו רהוטה ףקתשה

 דימלת חצמ ,הובגה וחצמ לעמ םחפכ הרוחשה ותירולב ,םיב

 ינבמ הנוש ותויהב ,ישפנה ,ימינפה ויפיו :שפנ ןידעו ונע ,םכח

 — םידדצה ינש ;ישיא םסקבו ךורב ,תוליצאה ויתונוכתב וליג

 תא הז ומילשה ,תחא היווהל וב וגזמתנ — ימינפהו ינוציחה

 .תולודג חיטבהש ,יוליע ,אלפומ ריעצ לש םופט ורציו הז

 םויקו הליפתה ׳תיתדה ותנומא ול הפיסוה דחוימ ןח

 .הב דיפקהש םאו בא דוביכ לש וז דוחיב ,תווצמה

 היה רשיו םת יכ ,םה המ רקשו תועיבצ עדי אל באז

 .תויחל דימתה םהיפל ,ןימאה םהבו לדג םהיפלש םיכרעהו

 רהל דבאנ וימי ביבאב ולפנב ,תימואתפה ותוקלתסהב

 .ןמאנו רוסמ ןב םעלו ויר

 !ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע רבח

 (הטיסרבינואב הרבזאב ורמאנש םירבד רותמ)
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 (קראי־וינ) אזאשזב ריאמ

 עק>רעמא ו>א

 ךיז טאה טרעדנוהראי ןקיראפ ןופ האי רעקיצנייב יד ןיא

 *עמא ןייק ןדיי רעקסוטלופ יד ןופ עיצארגימע יד ןביוהעגנא

 ןייק ןעוועג טשינ ןאד זיא עקירעמא ןייק תאפ סאד .עקת

 רעייז טזאלראפ ןבאה םאוו ׳יד רעבירעד ןבאה ׳דובכ ןסיורג

 טשינ ,דוסב םאד ןוטעג ,םי ןרעביא קעווא ץא טאטשמייה

 ןגעקאד .דניירפ רעדא ןכש ןטסטנעאנ ןטימ וליפא ךיז טנגעזעג

 ־אב עכעלרעניא ןא טליפעג ייז ןבאה "טלעוו רעיינ" רעד ןיא

 ןפלעה ,ןטייווצ םוצ רענייא טנעאנ ןצעזאב וצ ךיז שינעפרעד

 םעיינ םעניא ךיז ןריזיטאמילקא ןופ ןטייקירעווש יד ןיא דיז

 םאוו ,ענעגייא ערעייז ךאנ טפאשקנעב רעד ןיא ןוא דנאל

 .קסוטלופ ןיא טזאלראפ ןבאה ייז

 טכארטעג טאה ענעמוקעגנא יד ןופ לייט רעטסערג רעד

 לסיב א ןעלמאזנא ןלעוו ייז יוו םעד דאנ קירוצ תעקמוא דיז

 לענש זיא םייה רעטלא רעד ןגעוו םולח רעד רעבא ,טלעג

 יד ןבאה טייצ רעסיוועג א דאנ ןוא ןראוועג ןענורעגסיוא

 ידכ םעילימאפ ערעייז ךיז וצ טכארבעגפארא רערעדנאוונייא

 .ןטאטש עטקינייאראפ יד ןיא קידנעטש ףיוא ךיז ןצעזאב וצ

 גונעג ןענופעג קראירינ ןיא ךיז ןבאה 1898 ראי ןיא ןעוו

 *עג ייז ןבאה ,ןינמ םענעגייא ןא ןענעדראוצנייא רעקסוטלופ

 הרבח" ןעמאנ ןרעטנוא הרבח א טעדנירגעג ןוא הריד א ןעגנוד

 ."ןילופ ישנא קסוטלופ

 ןעוו ,הפוקת א ןיא ,1901 ראי ןיא ,רעטעפש ראי יירד טימ

 ־טנא ץא ןפאש וצ ןביוהעגנא טאה םוטנדיי רענאקירעמא םאד

 ־עג זיא ,םעיצוטיטסניא עכעלטפאשלעזעג ענעדישראפ ןעלקיוו

 סאד לייחו ,"יטייסאס רעקסוטלופ עטשרע" ת ןראוועג טעדנתג

 ידכ גונעג ןעוועג טשינ זיא לכלוש ןגייא ןא ץא ןענעוואד

 ץא םאטשפא ןשיפארגאעג ןעמאזניימעג םעד ןטלאהוצפיוא

 יטייסאס ת .תוחפשמ רעקסוטלופ יד ןשיווצ גנודניבראפ יד

 ןוא ןייאראפ־טפאשנאמסדנאל א ץפ עיצאניבמאק א ןעוועג זיא

 רעביא ,עקרק א ןגעוו טגראזעג טאה עכלעוו ,אשתק הרבח א

 .תורבקה־תיב רעקסוטלופ א ףיוא ראי קיצנאווצ ןוא טרעדנוה

 עיצארגימע יד דיז טאה גירק ןשינאפאי־שיסור םעד דאנ

 ׳ןטנארגימע עיינ יד .טרעסערגראפ קידנטיידאב קסוטלופ ץפ

 ליצ ןטימ רעבא ,םעילימאפ ערעייז ןא ןעמוקעג ןענעז עכלעוו

 ־עגנייא יד רעדא ,ךיז וצ ןעמענוצרעבירא ייז רעלעגש סאוו

 ערעייז ןיא טקיטיונעג ךיז ןבאה תוחפשמ עצנאג עטרעדנאוו

 רעלעירעטאמ ץא ןדאב רענאקירעמא ןפיוא טירש עטשרע

 טייקידנעווטיונ יד ןפאשעג טאה עיצאוטיס עקיזאד יד .ףליה

 לאז רעקסוטלופ א ווו ,עסאק־ייל א ךיז ןשיווצ ןריזינאגרא וצ

 זיא ןפוא אזא ףיוא ,טנעצארפ ןא האוולה א ןגירק ןענעק

 ןופ עסאק עקידתופתושב א תאויעג ןפאשעג 1910 ראי ןיא

 רעקסוטלופ" רעד ןוא "ןילופ ישנא קסוטלופ הרבח" רעד

 ׳"יטייסאס

 רעקסוטלופ ייווצ םולשב דיז ןשיווצ טבעלעג ןבאה יוזא

 ןעוו ,לאצ רעייז טרעסערגראפ שדוח ןדעי ןוא ןעגנוריפורג

 עצנאג ןעמוקעגנא ןענעז םארטש־עיצארגימע ןסיורג ןטימ

 גנאל טשינ טאה םולש רעד רעבא .קסוטלופ ןופ תוחפשמ

 טאה םאוו ,טקילפנאק א ןענאטשטנא זיא םע .ןטלאהעגנא

 עתמא ןייז רעבא ,רעטקאראכ ןכעלטפאשלעזעג א ןגארטעג

 טפלעה א טעמכ .תוקולחמ עכעלנעזרעפ ןעוועג ןענעז הביס

 טעדנירגעג ןוא ןייאראפ םעד טזאלראפ טאה רעדילגטימ יד ןופ

 ןיא ."יטייסאס עוויסערגארפ רעקסוטלופ" יד 1917 ראי ןיא

 ןדיי יד ןעוו ,המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןערב עמאס

 רעקידנעגנתד ןיא טקיטיונעג דיז ןבאה םייה רעטלא רעד ןיא

 רעקסוטלופ יירד טרינאיצקנופ עקירעמא ןיא ןבאה ,ףליה

 .ךיז ןשיווצ טקאטנאק םוש ןייק ןא ןטפאשנאמסדנאל

 קראירינ ןיא ןענאטשנא זיא רעבא ראי ןבלעז םעד ןיא

 ןעיורפ רעקסוטלופ" יד ,ןעיורפ רעקסוטלופ ןופ גנוריפורג א

 ןפלעה וצ ליצ םעד טימ ,(קסוטלופ יאצוי ןעיורפ) "רעליזקע

 רעבא לייוורעד .טאטשמייה רעייז ןיא עקיטפרעדאבטיונ יד

 לייוו ,ןקיש טנעקעג טשינ ףליה רעקידתושממ ןייק ןעמ טאה

 וצ ןביוהעגנא טאה ןעמ רעבא ,גירק ןיא ןיירא זיא עקירעמא

 ךיז טעוו המחלמ יד ןעוו ,טיירג ןייז וצ ידכ ןעלטימ ןעלמאז

 ןעוועג זיא ןייאראפ םענופ ןיטנעדיזערפ עטשרע יד .ןקידנע

 .ןאמוינ עבאט ןיראטערקעס יד ןוא ןיוודראנ עסעפ

 ךיז טאה גירק רעד ראנ יוו ,רעטעפש ראי ייווצ סימ
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 רעקסוטלופ 8 טריזינאגרא רענעמ יד ךיוא ןבאה ,טקידנעראפ

 ןייק ךעלקעפ ןקיש וצ ןביוהעגנא ןבאה ןוא ןייאראפ־ספליה

 ץא טאטש רעד ןיא עסאק־ייל א ןטלאהעגסיוא ,קסוטלופ

 .ףליח ךאנ ןדנאוועג ייז וצ ךיז טאה רעכלעוו ,ןדעי טציטשעג

 יד ץפ ביוהנא ןיא ןעוו ,ןראוועג טרעסערגראפ זיא טעברא יד

 ,עגנוי עקירעמא ןייק ןעמוקעגנא ןענעז ןראי רעקיצנאווצ

 ־ראוו עשטיא ,קינלעמ חספ שרעה יוו ןשטנעמ עטנעגילעטניא

 רעד ןיא ןפלאהעגטימ ךס א ןבאה עכלעוו ,א״א יקסוואט

 .טעברא

 ־עג "ןילופ ישנא קסוטלופ הרבח" יד טאה 1926 ראי ןיא

 ןעגנוניווו עניילק סקעז ןופ ןענאטשאב זיא םאוו ,זיוה א טפיוק

 ייז ןבאה ןטפעשעג יד ןופ םענייא ןיא ןוא ןטיילק ייווצ ןוא

 ןעוועג זיא לכלוש םאד .ןענעוואד םוצ לכלוש א טנדראעגנייא

 עדייב .קסוטלופ ראפ טייקיטעט־ספליה רעד ןופ רעטנעצ רעד

 ןוא טנאה ייב טנאה טעבראעג ןבאה סעיצאזינאגרא־ספליה

 ־וצ טריפעגפרוד ייז ןבאה ןעגנומענרעטנוא עקיטכיוו ךס א

 רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןטלאהעגנא טאה טעברא יד .ןעמאז

 ןראוועג ןסירעגרעביא זיא םע ןנחו ,המחלמ־טלעוו רעטייווצ

 .קסוטלופ טימ גנודניבראפ עדעי

 יד ןופ ןלאקאטארפ םוש ןייק ןבילבעג טשינ ןענעז רעדייל

 ןבעג טנעקעג זדנוא ןטלאוו עכלעוו ,ןעגנולמאזראפ ןוא ןעגנוציז

 רעקסוטלופ רעד ןופ טייקיטעט רעד ןופ םענראפ םענופ דליב א

 .םרעוט ענלעצנייא יד ןופ ןוא עצנאג םלא טפאשנאמסדגאל

 סאוו ,םינקסע יד ןופ ןעמענ יד העיו טנאמרעד אד ןלאז

 םיא ןלאז ץא תורוש יד ןופ רעביירש םנח טנאקאב ןענעז

 .רעד ןיא וויטקא ןנחועג ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןייז לחומ

 טשינ םיא וצ ןענעז ןעמענ סנעמעוו ןוא טפאשנאמסדנאל

 .ןעגנאגרעד

 לוש רעד ןופ רע1ט עוויטקא ♦ד
 םהרבא ,אקפיל ליסק ,ןאמוינ לבייל ,רדנכוב השמ םהרבא

 ־אד ףסוי ,רנחואפמעטסעינ לשרעה ,ארבערס השמ ,סלעינאד

 .רעלימ המלש ,סלעינ

 ץיאראפ־ספליה םעד ןופ םינקסע יד
 .םלעינאד שירעב ,רענזיופ םייח ,רעגארפ ןרהא השמ

 דעליזקע־ןעיורפ םעד ןופ סנירעוס יד
 .סבמאד הרובד ,םאפ הכרב ,ןאמוינ אבאט ,ןיוודראנ עסעפ

 בורח זיא קסוטלופ עשידיי םאד ןעוו ,המחלמ רעד דאנ

 ןוא ןראוועג טרידיווקיל ןענייאראפ־םפליה יד ןענעז ,ןראוועג

 הרבח יד ןוא יטייסאס יד) ןטפאשנאמסדנאל רעקסוטלופ יד

 רצסיוא ןעגנוימאב םוש ןייק טכאמעג טשינ ןבאה (קסוטלופ

 ־יורג רעד ךאג רעדירב רעקסוטלופ עטעוועטארעג יד ןעניפעג

 ־ץרא ןייק ןעמוקעגנא ןענעז עכלעוו ,הטיחש־רעלטיה רעמאז

 ןיימ טימ טלייוועג באה ךיא ןעוו ,1945 ראי ןיא טשרע .לארשי

 יד ןדנובראפ זדנוא טימ ךיז ןבאה ,לארשי תנידמ ןיא יודפ

 ןטעבעג ןוא ןייאראפ־םילוע רעקסוטלופ םענופ רעדילגטימ

 יד ןפאש וצ עקירעמא ןיא ןראטאיציגיא יד ןייז ןלאז רימ

 ןדנירג לארשי ןיא ןענעק לאז ןעמ ידכ ,ןעלטימ עלעיצנאניפ

 ןעמוקאב ןענעק ןלאז םילוע רעקסוטלופ יד ווו ,עסאק־ייל א

 .האוולה עקיטנעצארפנא ןא

 ןדנובראפ ךיז ךיא באה ,א״שפ ןייק ךיז ןרעקמוא ןכאנ

 ׳גנוציז א טמיטשאב ןבאה רימ ."רעליזקע־ןעיורפ" םעד טימ

 ןירעציזראפ יד :קידנזעוונא ןעוועג ןענעז םע רעכלעוו ףיוא

 :ןעיורפ יד ןוא ןאמוינ אבאט ןיראטערקעס יד ,םלעינאד לטיג

 טימ .ץריווענייר הרובד ןוא רענטוק עניירב ,שעט עשטייח

 טקאטנאק ןיא טלעטשעג ךיז רימ ןבאה וויטאיציניא רעייז

 .עקירעמא ןיא ןטפאשרעפרעק רעקסוטלופ ערעדנא ייווצ יד טימ

 החפשמ ןופ הריד רעד ןיא ךיז ןענעז 1954 רעבמעוואנ ןיא

 רעד ןופ :ןענאזרעפ עקידנעגלאפ יד ןעמוקעגפיונוצ שעט

 רעלימ המלש טננחיזערפ רעד יטייסאס רעקסוטלופ רעטשרע

 ,ןאמטיוו םעס ,(ןקארטעיוו יד ןופ ,שזראצנאמ :םייה רעד ןופ)

 רעוויסערגארפ רעד ןופ ;שעט לארשי ןוא סלעינאד ףסוי

 ןאלפאק יבייא ,לאקאס .ש רעגאווש ןייז ,ןאמוינ לבייל יטייסאס

 .ןעיורפ ד״א יד "רעליזקע" םעד ןופ ןוא ,ןאהאק ידעט ןוא

 רעקסוטלופ" םעד ןדנירג וצ ןסאלשאב ןבאה עטלמאזראפ יד

 ־טייצ א ןראוועג ןבילקעגסיוא זיא סע ."טעטימאק־לארשי

 וצ ךיז ףיוא ןעמונעג טאה עכלעוו ,גנוטלאווראפ עקילייוו

 ןיא רעקסוטלופ יד ןופ גנולמאזראפ עניימעגלא ןא ןפור

 •עקירעמא

 א ןיא ןעמוקעגראפ זיא עכלעוו ,גנולמאזראפ רעד ףיוא

 טרעדנוה עכעלטע ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז ,םורא טאנאמ

 ,רעלאד טנזיוט םורא ןראוועג טלמאזעג ןענעז סע ןוא ןשטנעמ

 רעד וצ .לארשי ןייק טקישעגקעווא ךיילג טאה ןעמ סאוו

 ־קא עכעלטע דאנ ןראוועג טריטפאאקוצ ןענעז גנוטלאווראפ

 ןעמאנ רעסיורג א ,יקסלוקרעטסא המלש יוו ,ןשטנעמ עוויט

 ־טיירב ךיז טאה רעכלעוו ,טלעוו־סענזיב רענאקירעמא רעד ןיא

 עשטיא זסליפא־לעג ערעזדנוא ףיוא ןפורעגפא קיצראה

 ,קסוטלופ ןיא רערעל א ןראי ליפ ןעוועג ,שטיוואקרוי

 ־ראפ ערעזדנוא תובישח ןבעגעגוצ ,רענדער רעקידנצנעלג א

 ־אווש ןייז ןגיוצעגוצ רימ ןבאה רעטעפש לסיב א !ןעגנולמאז

 א ,גנודליב רעשימעדאקא טימ שטנעמ א ,ץנירפ לואפ רעג

 ןעוועג זיא רע .ןדעי וצ רענעבעגעגרעביא ץא רעקיצראהטוג

 קעווא זדנוא ןופ זיא רע זיב ראטערקעס־סנאניפ רעזדנוא

 ז דובכ טימ ןרעוו טנאמרעד ןעמאנ ןייז לאז .קיבייא ףיוא
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 טלעוו רעד ראג ןיא רעקסוטלופ

 גנאל טשינ יד ןופ ןעמענ יד ןענאמרעד וצ יאדב זיא ךיוא

 עכלעוו ,אבאט יורפ ןייז ןוא ןאמוינ ,דשמ ענעבראטשראפ

 טעטימאק םענופ ץנעטסיזקע רעד ןופ ראי ןטירד םוצ ןבאה

 ןברוד םויס םעד טנדראעגנייא ןוא רפס א ןביירש טזאלעג

 .רעלאד טנזיוט ייווצ סורא טבארבעגניירא טאה טאוו ,טעטימאק

 קידנזעוונא ןעוועג ןענעז טייקכעלרעייפ רעקיזאד רעד ייב

 ןבאה עכלעוו ,םהרבא ןוז רעייז טימ יקצאק היח ןוא דוד

 םהרבא ןופ לקינייא ןא זיא יז .ךיירקנארפ ןופ טרירגימע

 רעזדנוא הנאלדירפ הכרב ןופ רעטכאט יד ןוא יקסנימאק

 ךיילג דיז טאה יז זא ,טרינאפמיא יוזא ריא טאה טעברא

 ןיא האי ליפ ויוש טעברא יז ןוא טעטימאק ןיא ןסאלשעגנא

 םלא לארשי ןיא רעדירב ערעזדנוא ראפ טעברא־ספליה רעד

 .ןייאראפ םענופ ןיטנעדיזערפ־עציוו

 ־ראפ רעד טימ טקאטנאק א ןיא טייטש טעטימאק רעד

 טקיש ןוא לארשי ןיא קסוטלופ ילוע ןוגרא םענופ גנוטלאוו

 יד .ףליה עלעירעטאמ עקיטיונ יד ןעגנודנעוו ערעייז ףיוא

 ־ראפ ר עד ראפ ךעלטראווטנאראפ ןענעז לארשי ןיא םירבח

 .לארשי ןיא עקיטפרעדאבטיונ יד ראפ עציטש רעד ןופ גנולייט

 קראי־וינ ןיא לכלוש רעקסוטלופ סאד
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 .לטיפאק ןרעדנוזאב א טנידראפ לכלוש רעקסוטלופ םאד

 טגאמראפ קראירינ ןיא רעקסוטלופ יד ןבאה ,טנאמרעד יוו

 טעטימאק רעד ןעוו ,טייצ ־ועד טימ רעבא .לכלוש ןגייא ןא

 ־היוו ריא ןריולראפ םע טאה ,ןרינאיצקנופ וצ ןביוהעגגא טאה

 .עיצוטיטסניא עזעיגילער םלא תובישח ריא ךיוא ןוא טייקיט

 רעקיזאד רעד ןופ ןגיוצעגסיורא דיז ןבאה רעקסוטלופ יד

 ןופ ןשטנעמ ןעגנירדוצניירא ןביוהעגנא ןבאה םע ווו ׳טנגעג

 עקיליב א ןראוועג זיא טנגעג יד .דנאטש ןקיטרעוורעדנימ

 דעווש זיא םע .ןלאפעג זיא רעזייה יד ןופ טרעוו סאד ןוא

 ־עוועג רעד .ןינמ א לכלוש םעד ויא ןעלמאזוצפיונוצ ןראוועג

 יטייסאס רעוויסערגארפ רעקסוטלופ רעד ןופ טנעדיזערפ רענעז

 רעקסוטלופ רעד ןופ טייקיטעט יד ןרעוו טריפעג טעוו םע ווו

 ראפ טקנופ־ףערטפיונוצ א ןייז טעוו םע ווו ןוא עצאזינאגרא

 .לארשי ןייק ןעמוק ןלעוו עכלעוו ׳ןטסירוט רעקסוטלופ יד

 טימ זיא ,לכלוש םעד טימ עגאל אזא ןפאשעג ךיז טאה םע ןעוו

 ןיימ ייב ןעמוקעגראפ 1961 ילוי ןט־6 םעד וויטאיציניא ןיימ

 ןילקורב ןיא טלאמעד ןיוש באה דיא) ןילקורב ןיא רעטסעווש

 ןופ סרעייטשראפ יד ןופ טפנוקנעמאזוצ א (טניווועג טשינ

 ןכלעוו ףיוא ,טעטימאק רעקסוטלופ םענופ ץא סיטייסאס עדייב

 ןא זיא לוש יד זא סולשאב א ןראוועג ןעמונעגנא זיא םע

 טפיוקראפ טעוו יז זא ןוא ,רעקסוטלופ ללכ םענופ םוטנגייא

 ,לארשי ןיא לאז א ןרעוו טפיוקעג טלעג םעד ראפ טרעוו ,ןרעוו

 ףיוא .הליפת םוקמ א ןרעוו טנדראעגנייא ךיוא טעוו םע ווו טאה האי רעקיצכא יד ןיא שטנעמ א ,רענכוב השמ םהרבא

 השמ םהרבא ןבירשעגרעטנוא ךיז ןבאה עיצולאזער רעד טנגעג רעקיזאד רעד ןיא טניווועג טאה םאוו ,דיי א ןעמונעגוצ

 םהרבא ׳שעט לארשי ,םלאינאד ףסוי ,רעלימ המלש ,רענכוב רעד .לוש רעד ףיוא ןסאפוצפיוא (רעקסוטלופ ןייק טשינ)

 יקסלוקרעטסא המלש ,ןאמטיוו םעס ,לאקאס ירעה ,ןאלפאק ןוא רעגאז העד־לעב רעצנאג רעד ןראוועג זיא רעדמערפ

 רעד ףיוא זיא םורא ןכאוו עכעלטע ןיא .אזאשזב ריאמ ןוא .ןייאראפ רעקסוטלופ םעד ןופ םענייק טזאלעגניירא טשינ וליפא

 ןראוועג טלייוועגסיוא לוש ןיא ןעמוקעגראפ זיא עכלעוו ,גנוציז ןיוש ךיז ןבאה טעטימאק םענופ רעדילגטימ עכעלטע

 ,טנעדיזערפ םלא סלאינאד ףסוי טימ טעטימאק־עיצקא ןא ־ראפ יד ןגיילוצראפ קנאדעג ןטימ ןגארטעגמורא גנאל ןופ

 -ץגאניפ אזאשזב ריאמ ןוא טנעדיזערפ עציוו רעלימ המלש ראפ ןוא ןינב םעד ןפיו קראפ וצ לוש רעד ראפ עכעלטראווטנא

 ־עג ןענעז עכלעוו ראטערקעס־לאקאטארפ ןוא ץנעדנאפסעראק ,ץאלפ ןלארטנעצ א ,טרא ןא לארשי ןיא ןפאשנייא טלעג םעד

 טפיוקראפ טעוו ,רעקסוטלופ־ללכ םענופ םוטנגייא ןא זיא לוש יד זא סולשאב־עיצולאזער רעד
 .םישודק יד רכזל ,קסוטלופ־תיב א םלא לארשי ןיא לאז א ןפיוק טלעג םעיד ראפ ןוא ןרעוו

 םהרבא ,שעט לארשי ,סלאינאד ףסוי ,רעלימ המלש ,רענכוב השמ םהרבא :ןבירשעגרעטנוא
 .אזאשזב ריאמ ןוא יקסלוקרעטסא המלש ,ןאמטיוו םעס ,לאקאס ירעה ,ןאלפאק
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 טלעוי רעד ראג ןיא רעקסוטלופ

 ןיא ןלאפניירא טשינ לאז לוש יד זא ,ךאוו רעד ףיוא ןענאטש

 א ןעוועג זיא עיצקאפסיטאס רעזדנוא .טנעה עדמערפ ןייק

 ןעוועג טעמכ ןיוש זיא ןינב רעצנאג רעד לידו ,עניילק

 .זאלטרעוו

 גנוטלאווראפ־טאטש יד ."םנ,, א ןעשעג זיא רעבא ןאד

 ךיז טאה םע ןוא טנגעג יד ןעיובוצרעביא ןסאלשאב טאה

 א זיוה ןראפ ןעמוקאב ןלאז רימ טייקכעלגעמ יד ןפאשעג

 ןופ ןראי ערעווש סקעז דאנ .זיירפ ןטוג קיסעמשינעטלעהראפ

 שטאכ לוש ןיא ןענעוואד לאז ןעמ זא ןעגנוימאב עקידתופתושב

 ־ינומ יד ראפ תובישח א ןבאה לאז יז ,םיבוט־םוי ןוא םיתבש

 טדל ןינב םעד ןטלאהפיוא ןופ ןוא ןענאגרא־טכאמ עלאפיצ

 ־יצינומ־טאטש יד טאה ,סקעדאק טאטש םענופ ןעגנורעדאפ יד

 רימ םאוו ,רעבא זיירפ רעד .ןינב םעד טפיוקעגפא יטילאפ

 רימ ןוא טלעטשעגנדירפוצ טשינ זדנוא טאה ׳ןעמוקאב ןבאה

 טכירעג ןטסכעה ןיא ןעגנורעדאפ ערעזדנוא טגנאלרעד ןבאה

 ־אוודא רעקסוטלופ א ךרוד עקאט ןוא קראירינ טאטש רעד ןופ

 ןבעגסיורא טעוו טכירעג םאד ןעוו .אזאשזב סילושזד ,טאק

 לארשי ןיא לאז רעקסוטלופ א ןופ םולח רעד טעוו לייטרוא ןייז

 ,טייקכעלקריוו א ןרעוו

 .קראי־וינ ,שטיב־גנאל ,1968 יאמ

 ןופ ןטסיוויטקא ץא גנוטלאווראפ

 — אזאשזב ריאמ 'ה ,טימ רעד ןיא :ןציז ,טנארפ ןיא ,ייר עטשרע
 ;(סילייב םייח רעד ןופ) — היח יורפ ןייז ,סטכעה ;טנעדיזערפ
 ,סטכער ןופ רעטייווצ ;ןיטנע־זיזערפ עציוו — היח יקצאק יורפ ,סקניל
 ,סטכער ןופ רעטשרע ;טנעדיזערפ ןרמ — רעלימ ףחוי ׳ה
 ןטראגמיוב ׳ה ,סקניל ןופ רעטשרע ;רעריסאק — סלעינאד ףחוי ׳ה
 — שטיוואפייפ ׳ה ,סקניל ןופ רעטייווצ ;ראטערקעס סנאניפ — בקעי

 .ראטערקעס לאקאטארפ

 עקיועמא ןיא טעטימאק רעקסוטלופ
 יורפ ,למינאד יורפ ,קיט יורפ :ןעייטש ,סטכער ןופ ,ייר עטייווצ

 ,רעטחיירט יורפ ,רענטוק יורפ ,שעט יתפ ,אקחאל יורפ ,רעלימ
 .ץריוועגנייר הרובד יורפ ,ןטראגמיוב יורפ ,שטיוואפייפ יורפ

 ,שעט לאירזע ׳ה ,אקסאל רשא 'ה :ןעייטש ,םטכער ןופ ,ייר עטירד
 ,ןאמטיוו 'ה ,רעטסיירט ׳ה ,ץיוואראה יורפ ןייז ןוא ץיוואראה ׳ה

 .יקצאק ׳ה
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 םלועב םיאקסוטלופ

 (אטנאראט) דנאלדי־ופ עשוהי ,קענאשזאבא לאוי

 רעטנידראפ־רשכ ןוא רעקידנרעטעמשעצ רעד דאנ ךיילג

 ־.פ .ד ענעפורעג יוזא יד ןעוו ,דנאלשטייד ןשיצאנ םענופ הלפמ

 ןביוהעגנא ןבאה ןדיי ןוא ןראוועג טרידיווקיל ןענעז ןרעגאל

 טלעוו רעד ןופ ןלייט ענעדישראפ ןיא ןרעדנאוווצניירא יירפ

 .עדאנאק :עקירעמארכורד ןייק טריפעג לרוג רעד זדנוא טאה

 רעקסוטלופ עפורג א ןעוועג ןענעז רימ לייוו /׳זדנוא" ןגאז רימ

 ־רעביאנבעל ןוא םיטילפ ערעדנא ליפ דאנ זדנוא טימ ןוא

 .ענעבילבעג

 ־עג זדנוא זיא ךעלמייהמוא קראטש זא ,ךיז טייטשראפ

 טימ דנאל זדנוא ראפ יינ־לגאפש א ןיא קידנעמוקנא ,ןראוו

 ־םנבעל םעיינ־ץנאג ןוא רוטלוק ,ךארפש רעטנאקאבמוא ןא

 ־רעביא־המחלמ עכעלקערש־קיטולב עכלעזא דאנ ,רעגייטש

 ...טלעוו רעד ןופ ןסיוועג םעניא ןעגנושיוטנא ןוא ןעגנובעל

 טימ ןסקאוועגסיוא זדנוא ראפ ןנעעז ןעמעלבארפ עיינ

 .ןעמוקעג ךיז וצ לטיב א ראנ ןענעז רימ ןעוו ,טנעמאמ םעד

 קיטסייג רימ ןלעוו טייצ רעד טימ זא ,ןעזעגנייא ןבאה רימ

 ׳הלילח ׳טעוו "לאמא" רעזדנוא ןוא ןרעוו ןצלאמשעצ ןצנאגניא

 זדנוא ראפ זיא ןטכענ רעד טאוו םעד ץארט .ןרעוו ןטעגראפ

 זא ,ןעזעגנייא רעבא רימ ןבאה ,ךעלרעדיוש יוזא ןעוועג

 ןאד .ןטעגראפ טשינ רימ ןראט רבע רעקטוטלופ רעזדנוא

 ־םוטלופ ןופ דנאבראפ א ןפאש ןופ עגארפ יד ןענאטשטנא זיא

 .* אטנאראט ןיא רעק

 סעיצאזינאגרא עשידיי ןייק טלעפעג טשינ וליפא ןבאה׳ס

 ־סייג זדנוא ןבאה ןעגנוריפורג עלא יד רעבא ,אטנאראט ןיא

 רימ .דמערפ טליפעג ךיז ]באה רימ ;טקידירפאב טשינ קיט

 עכלעוו ,"םינשקע" עפורג יד ןענאמרעד רעבירעד אד ןליוו

 ראפ לקניוו אזא ןפאש ראפ ןייטש־דנורג םעד טגיילעג ןבאה

 ןעוועג ןענעז םאד !עדאנאק ןדמערפ םעניא רעקסוטלופ יד

 ןמלק ׳דנאלדירפ עשוהי ,קענאשזאבא לאוי :תו־םירבח יד

 .אקטאל ריאמ ןוא אקטאל עטנעי ,אקטעיפורד אשאש ,אקטאל

 ־םדנאל ערעזדנוא .1955 רעבמעטפעס ןיא םע זיא ןעוועג

 ןוא ןעגנובעלרעביא יד ןופ טפעשרעד ןעוועג ןענעז טייל

 ,הסנרפ תוגאד :יוו ןגראז עיינ ןעמוקעגוצ ןענעז וצרעד

 ןדנירג ןופ גנאפנא רעד זא ,ןייז הדומ זומ׳מ .ג״דא ןעגנוניווו

 קנאד א ראנ ,רעטכייל ןייק ןעוועג טשינ זיא לקניוו ןימ אזא

 זיא םירבח עטנאמרעד ןביוא יד ןופ ןליוו ןקידתונשקע םעד

 ־גאמטדנאל רעקטוטלופ א ןפאש וצ ןעגנולעג ףוס ףוס זדנוא

 זיא םע רעכלעוו ןופ טנאמרעד טשינ ראג אד טרעוו םע *
 ןבאה עבלעוו ,רעקסוטלופ יד ןופ טייקיטעט רעכעלטפאשנאמסדנאל
 .(.דער) הפוקת־רעלטיה רעד ראפ ןופ דאנ עדאנאק ןייק טרירגימע

 עדאנאק ויא

 ןעמוקאב טייצ רעד טימ טאה עכלעוו ׳אטנאראט ןיא טפאש

 ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעקיטרא רעד ייב ןעזנא ןבושח א

 ־סיזקע ןיוש גנאל וליפא ערעדנא עלא יוו רעקיגייוו טשינ

 .םעיצאזינאגרא עקידנריט

 ־ראנדישראפ ןענעז דנאבראפ ןיא ןטייקיטעט ערעזדנוא

 ןעייטשאב עכעלרעניא יד .עכעלרעטיוא ןוא עכעלרעניא :עקיט

 ןוא וויטוקעזקע רעד טימ ןכאוו 2 עדעי דיז ןפערטפיונוצ ןופ

 עכלעוו ,טפאשרעדילגטימ רעצנאג רעד טימ — ןכאוו 4 עלא

 .ךרעב תוחפשמ 57 ייב גאט וצ טנייה טלייצ

 !אטנאראט ןיא םפאשנאמסדנאל ועטסוטלופ

 !טניירפ עביל ,טיילסדנאל עבושח

 ענעסעזאב־טלא טיילסדנאל ערעזדנוא ןופ עפורג א ןבאה קירוצ ראי 10 טימ

 טאה סאוו ,יטייסאס רעזדנוא ןופ ןייטש־ט^ורג םעד טגיילעג ענעמוקעג־יינ ןוא

 -םדנאל ערעזנוא עלא ןעגנערב וצ ןעמאזוצ עבאגפיוא עקילייה יד טלעטשעג ךיז

 סאוו ,עפארטסאטאק רעסיורג רעד ןופ טעוועטארעגפא ךיז ןבאה םאוו ,טייל

 -םיוא טשינ ךיוא ןוא ,המחלמ רעטצעל רעד ןיא קלאפ רעזדנוא ןפארטעג טאה

 .קסוטלופ טאטש רעזדנוא ןטימעג

 ־עפש ראי 10 טימ ,טנייה רעבא ,עטכייל ןייק ןעוועג טשינ זיא עבאגפיוא יד

 ןטייקירעווש עלא ןענייז רימ זא ,ןלעטשטסעפ ץלאטש טימ רימ ןענעק ,רעט׳

 ,רעקסוטלופ לאצ עטסערג יד .שי א יטייסאס רעזדגוא זיא טנייה ןוא ןעמוקעגייב:

 ןופ רעדילגטימ ןעגייז ,אטנאראט ןיא ןעניואוו סאוו ,טנגעגמוא רעד ןופ ךיוא יוו

 .טפאשנאמסדנאל רעזדנוא

 ןיא ןבעל ןשידיא ןכעלטפאשלעזעג ןיא טרא ןעזעגנא ןא ךיוא ןבאה רימ

 סעיצאזינאגרא עשידיא עטקינייאראפ יד ןיא ןסאלשעגנא ןענייז רימ ,אטנאראט י

 תוכייש א ןבאה סאוו ןטקעיארפ עלא ןיא לייטנא ןעמענ רימ .תורדתסה םייב

 ־אט ןיא סעיצאזינאגרא עלערוטלוק עשידיא ןציטש רימ .לארשי ראפ ףליה טימ

 רימ ואוו ,םלוע־תיב א ןפאשעג ראי 10 יד ןופ ףיולראפ ןיא ןבאה רימ .אטנאר

 סאוו ,סעילימאפ ערעזדנוא ראפ לאמקנעד ןקיטכערפ א טלעטשעגפיוא ןבאה

 רימ .1939—1945 ןראי יד ןיא םיחצור עשירעלטיה יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענייז

 ערעזדנוא סאוו ,סקנפ םעד ןיא שילעירעטאמ ןוא שילאראמ לייטנא ךיוא ןעמענ

 .ןבעגוצסיורא וצ ןטיירג לארשי ןיא טיילסדנאל

 רעזדנוא ןרעייפ וצ .טקידנעראפ טשינ טעברא רעזדנוא זיא טימרעד רעבא

 ריז ןקילייטאב וצ עלא ךייא רימ ןפור ץנעטסיזקע עקיראידס

 1966 .דאונאיןט־2 םעד

 םעד ןיא

 םואעליבוי ן,ריראי-10
 ערעזדנוא ןסילשפא ןעמאזוצ ןלעוו עלא רימ ואוו ,עיצאזינאגרא רעזדנוא ןופ

 ןופ ןראי עקידרעטייוו רעזדנוא ןענעכייצנא ןוא ,ץנעטסיזקע ראי 10 עטשרע

 .יטייסאס רעזדנוא ראפ ןטוג םוצ טעברא

 ט ע ט י מ א !ר רעד
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 טלעוו רעד ראג ןיא רעקסוטלופ

 רימ םארו ,ןעמעלבארפ עכעלרעסיוא ערעווש רעייז יד

 ־תיב א (א :עקידנגלאפ ןעוועג ןענעז ,ןזעל טפראדעג ןבאה

 טפאשנאמסדנאל רעקסוטלופ רעד ןופ ןעמאנ ןפיוא תורבקה

 ־ילגטימ עלא ןופ ףליה רעד טימ זיא רעכלעוו ,אטגאראט ןיא

 ־יבייאראפ א (ב .ןראוועג טפאשעגנייא ,1957 ראי ןיא ,רעד

 ןבאה עכלעוו ,םישודק רעקסוטלופ יד ראפ טנעמונאמ־סגנוק

 יד ראפ ךיוא ןוא לארשי־רבק וצ ןעמוק ןעוועג הכוז טשינ

 םירבק ערעייז ןבאה ש״מי םיחצור עשיצאנ יד םאוו ,םירטפנ

 .טעטכינראפ ןוא טעדנעשעג

 ־עגלא יד טליהטנא רימ ןבאה 1964 רעבאטקא ןט־18 ןיא

 יד ןופ ןעמענ יד ךיז ןעניפעג םע רעכלעוו ףיוא ,הבצמ עניימ

 .טנגעגמוא רעד ןופ לייט א ךמא ןוא םישודק רעקסוטלופ עלא

 רעד ןופ גנוליהטנא יד ןעוועגייב ןענעז ןדיי רעטרעדנוה

 ןיא םשור ןקראטש א טכאמעג טאה סאמ ,הבצמ רעקיזאד

 .אטנאראט ץנאג

 !אטנאראט ןיא טפאשנאמסדנאל רעקסוטלופ

 טנגעגמוא ןוא ,רסוטלופ ןופ ענעמוקעגמוא יד ןופ ,רנעדנא ןיא
 םיחצור עשיצאנ יד ךרוד 1939—1945 ןראי יד ןיא

 ןעמוקראפ טעוו עכלעוו

 1964 ,רעבאטסא 1ם-18 םעו ,סיפנוז
 גאטימראפ 11:30 ךעלטקניפ

 !שטניס ףיוא הטרא:. ןואל טסריוהטאב ןופ םלוע־תיב ןפיוא

 ךרוד קידנעטש רימ ןריפ תורכזה עכעלרעי־ראי ערעזדנוא

 .םיארונ םימי יד ןופ געט עקילייה יד ןיא

 ערעדנא ףיוא םיוא ךיוא ךיז ןטיירפש ןטעברא ערעזדנוא

 דכוי עשידיי עלא ןופ ןעגנורעייפ־ןעמאזוצ יד :יוו ,ןטיבעג

 םעד ,הנידמ רעשידיי רעד ןופ גאט־סגנוייטשטנא םעד ׳םיבוט

 ־ראפ ךיוא ןענעז רימ .דנא״א דנאטשפיוא־אטעג רעוועשראוו

 ייז ןציטש ןוא סעיצאזינאגרא עשיטאטש ייר א ןיא ןטערט

 זדנוא ךרוד ךיוא ןרעמ סע .ןטייקכעלגעמ ערעזדנוא טיול

 אטנאראט ןיא תורדתסה יד עכלעוו ,ןטקעיארפ ייר א טציטשעג

 .טריפעגכרוד ןבאה לארשי ןיא תורדתסה רעד טימ ןעמאזוצ

 יד ןופ סקנפ רעניימעגלא רעד ןענישרעד זיא םע ןעוו

 ,עפארייאדזרזמ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ענעראוועג־בורח

 רעצנאג א טימ טאטש רעזדנוא טקיבייאראפ םיא ןיא רימ ןבאה

 ןיא ךיז טניפעג ,טעמראפ ףיוא ןבירשעג ,סקנפ רעד ,טייז

 רימ ןבאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ."תואטיגה ימחול" ץוביק

 ףיוא זיא םאמ ,"הדוהי־רוא" ןיא רעטנעצ־רוטלוק א טציטשעג

 .אטנאראט ןיא יבר־םקלאפ םענעעזעגנא ןא ןופ ןעמאנ א

 רעזדנוא ףיוא טייטש עכלעוו ,עגארפ עקיצנייא ןוא ןייא יד

 ־לופ רעד :זיא ראי עכעלטע עטצעל יד ראפ גנונעדרא־גאט

 ןעניישרעד םוצ טיירגעגוצ טרעוו רעכלעוו ,ךוב־רוכזי רעקסוט

 ערעזדנוא עלא טימ ,ךיז רימ ןעימאב אד ךיוא .לארשי ןיא

 .ןטכיזניה עלא ןיא ,ףליה רעזדנוא ןגארטוצ וצ ,ןטייקכעלגעמ
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 םלועב םיאקסוטלדפ

 םילוח־תפוק לש האפרמ
 סקוה ,(לארשי) רוכרכב
 תליהק לש תופתתשהב

 ¬וטב קסוטלופ יאצוי

 .הדנק ,וטנור

 רעד ןופ עיראטאלאבמא
 רוכרכ ןיא םילוח־תפוק
 טלעטשעגפיוא ,(לארשי)
 רעד ןופ לייטנא ןטימ
 דאמסדנאל רעקסוטלופ
 ,אטנאראט ןיא טפאש

 .עדאנאק

 (״1970 יאמ ,הדנק ,וטנורוטב קסוטלופ יאצוי תליהק י״ט םרתנ״ :דליש ןקידנעגנעה םייב) ;עיראטאלאבמא רעד ןופ זיוהראפ ןיא :ןביוא

 .עדאנאק ןופ רעייטשראפ־תורדתסה ייז ןשיווצ טיילסדנאל עקידלארשי־ןוא־רעדאנאק־רעקסוטלופ :ןעייטש

 רעציזראפ) קאטשנייוו לאפר :טדער ןוא טייטש ;גנונעפעירעד רטלעיציפא רעד ייב — עיראטאלאבמא רעד ןופ רעמיצ םעד ןיא :,ןטנוא
 :רעדילגטימ־טעטימאק ,(רעציזראפ־עציוו) ראטקעריד ךורב :עקידנציז יד ןשיווצ ;(לארשי ןיא טפאשנאמסדנאל רעקסוטלופ רעד ןופ

 יורפ ןוא לעקנערפ רעה :ייז ןשיווצ ,טסעג רעדאנאק רעקסוטלופ ןוא ןאמלוב והילא ,רענימאק השמ ,קענאשזאבא לאיחי ,םולבלעג יכדרמ
 .(3.5.70 — לארשי :אטאפ) ערעדנא ןוא לאבאס ילאמ ,פ
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 טלעוו רעד ראג ןיא רעקטוטלופ

 ־יטעט עצנאג יד זא ,ןענעכייצאב לאמ א דאנ אד ןליוו רימ

 עפורג רעד ןופ טריפעג טרעוו דנאבראפ רעזדנוא ןופ טייק

 רעד טימ .גאט ןקיטנייה םוצ זיב תו־םירבח עטנאמרעד ןביוא

 טריזיוויטקא ךיז ןבאה ,ןטעברא ערעזדנוא ןופ גנורעטיירבסיוא

 ינוא ןכעלקריווראפ ןפלעה עכלעוו ׳םירבח ערעדנא ליפ דאנ

 קענאשזאבא לאוי :ח״ח יד ןענעז סאד .ןעמעלבארפ עלא ערעזד

 ןמלק ,(ראטערקעס־םנאניפ) דנאלדירפ עשוהי ,(רעציזראפ)

 ׳(ראטערקעס־לאקאטארפ) קינלעמ ןימינב ,(רעריסאק) אקסאל

 רעקסוטלופ א) ןאמטאר יכדרמ ׳םוס קחצי ,רעטצנעפ גילעז

 ןוא ראי עכעלטע עטצעל יד ראפ קיטעט זיא רעכלעוו ,םעדייא

 ־אקוועל םהרבא ,(רעצימאפ־עציוו ןופ טמא םעד טמענראפ

 .אגיפ לסאי ןוא שטיוו

 ,ןעיורפ ערעזדנוא ןענאמרעד וצ טרעוו רעדנוזאב זיא׳ס

 עלא ערעזדנוא ןיא לייטנא ןוויטקא ןא ןעמענ עכלעוו

 .ןטייקיטעט
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 םלועב םיאקסוטלופ

 (עניטנעגרא) לעמראק ףסוי

 טאה םזיטימעמיטנא ־ועד ןעוו ,1923—1924 ןראי יד ןיא

 םוטנדיי עשיליופ סאד טאה ,ןליופ ןיא ןעוועשוב ןעמונעג

 ,טנגוי יד טפיוהרעביא .ןפיולטנא וצ יוזא יוו געוו א טכוזעג

 ־וצסיוא ךיז ווו ץאלפ ןייק ןענופעג טשינ ןיוש טאה עכלעוו

 ןעוועג זיא ליצ רעד .ןרירגימע וצ געוו א טכוזעג טאה ,ןבעל

 רעייז ןעמוקעגנא זיא טייצ רענעי ןיא יוו תויה .עקירעמא־םורד

 א ראפ ןבילקעגסיוא ןעמ טאה ,עזיוו א ןעמוקאב וצ רעווש

 ,טביילגעג טאה רענייא רעדעי .עניטנעגרא ץאלפ עזיירכרוד

 ןרעיוט יד ןכערבכרוד ןענעק רעכיז רע טעוו עניטנעגרא ןופ זא

 זא ,ןעזעג טאה ןעמ ןעוו טייצ רעד טימ .עקירעמא־םורד ןופ

 ןעמונעג רענייא רעדעי טאה ,טשינ ןעמ ןעק ןראפ רעטייוו

 ויז טאה ןאד .ץאלפ ןפיוא ןענעדראוצנייא ךיז יוזא יוו ןרעלק

 .ןטייווצ םוצ ןאמסדנאל ןייא ןופ טקאטנאק א ופאש ןעמונעג

 רעד זיא ךאנרעיוזא .ףליה ןגעוו רעוו ,טעברא בילוצ רעוו

 טאוו ןוא ןראוועג רעגנע טיילמדנאל יד ןשיווצ טקאטנאק

 קנאדעג רעד ןעמוקעג זיא םע זיב ,טקראטשראפ ךיז לאמא

 ןוא רבח ןקיצראה־טוג םעד קנאד א .ךיז ןריזינאגרא ןגעוו

 טאה רעכלעוו ,(ל״ז) שזראצנאמ השמ ןעוועג זיא׳ס יוו שטנעמ

 ל״ז שזראצנאמ השמ
 עניטנעגרא ןיא ןייאראפ .רעס־.טלופ ןופ סנעדיזערפ רעטשרע ועד

 ־עג טעדנירגעג זיא ,םענייא ןדעי ראפ ריט יד ןפא ןטלאהעג

 ןוא עניטנעגרא ןיא ןייאראפ רעקסוטלופ רעטשרע רעד ןראוו

 עיסימאק א ןבילקעגסיוא טרעוו םע .בוטש ןיא םיא ייב עקאט

 ־יזערפ סלא) שזראצנאמ השמ :ןענאזרעפ עקידנגלאפ ןופ

 ,גרעבדלאג לדנעמ ,שטיוואבוקאי השמ ,ןאמרוג ןמלז ,(טנעד

 רעד טימ ןא ןריפ עכלעוו ׳לעמראק ףסוי ןוא קינלעמ דוד

 •עס יד טימ דיז ןקינייאראפ רימ זיב ןייאראפ ןופ טעברא

 .רעקצאר

 עניטנעגרא ן>א

 רעד ןגעוו תועידי יד ןעמוקאב ןבאה רימ ןעוו ,1940 ןיא

 ־ארייא םעד ןפארטעג טאה עכלעוו עפארטסאטאק רעסיורג

 ־ראפ וצ יוזא יוו ןעלטימ טכוזעג רימ ןבאה ,םוטנדיי ןשיעפ

 ־ערג טימ ןעמוקוצנגעקטנא ידכ ,ןייאראפ רעזדנוא ןקראטש

 קנאדעג רעד ןענאטשטנא זיא טייצ רענעי ןיא .ףליה רערעמ

 טיילסדנאל ערעדנא ןופ ןענייאראפ טימ ןקינייאראפ וצ ךיז

 רעזדנוא ,טגאזעג יוו ,ןקראטשראפ וצ ידכ ,הביבס רעד ןופ

 ןסיגנעמאזוצ טווורפעג ךיז רימ ןבאה ןאד .טייקיטעט־ספליה

 ,דלאב .רעקצארעס ןוא רעוואקשיוו יד ןופ ןענייאראפ יד טימ

 ־סיורא ךיז טאה ,גנולמאזראפ רעניימעגלא רעטשרע רעד ייב

 רצ ןענאק טשינ רימ ןלעוו רעוואקשיוו יד טימ זא ,ןזיוועג

 ןגעקאד .עיצאטנעירא רעשיטילאפ רעייז בילוצ ,ןטעבראנעמאז

 ־תופתושב א ןענופעג ךיילג רימ ןבאה רעקצארעס יד טימ

 טימ עיסימאק עשיראזיווארפ א רימ ןפאש ןאד .ךארפש עקיד

 ןעייג עיסימאק רעד ןיא .טנעדיזערפ םלא שזראצנאמ ■השמ

 ־עקרוי ןורהא ,שטיוואבוקאי השמ :רעקסוטלופ יד ןופ ;ןיידא

 ןוא ןאמלעמ םוחנ ,ןאמרוג ןמלז ,גרעבדלאג לדנעמ ,שטיוו

 .יקסניימראפ שטורטעיפ — רעקצארעס יד ןופ

 ןוא גנולמאזראפ עניימעגלא ןא ראפ טמוק 15.10.40 םעד

 יקסוואגילוק לדנעמ :טימ עיסימאק עיינ א ןפאשעג טרעוו םע

 ,לימנעשא המלש ,(ראטערקעס) ןאמרוג ןמלז ,(טנעדיזערפ)

 שטיוואבוקאי השמ ,ןייטשטעוו לעגימ ,שטיוואלפאק לבייל

 ־ארוו המלש ,יקסוואקטוג לאוי ,שזראצנאמ השמ ,(רעריסאק)

 ןרהא ןוא לערעפ קחצי ,קינלעמ דוד ,לעמראק ףסוי ,לעב

 עלאקאל ענעדישראפ ןזעלוצ וצ ךיילג ןטערט רימ .שטיוועקראיי

 ואד ןבאה עכלעוו ׳טיילסדנאל ערעזדנוא ןופ ןעמעלבארפ

 טימ ןעמוקוצנגעקטנא יוו ןעלטימ ןכוז רימ .טלעפעג טשינ

 ־רעטנוא ענעדישראפ ךרוד .עקיטפרעדאבטיונ עלא יד ףליח

 ןעגנונעדראנייא רעטאעט ןוא אניק ליפ■ ייז ןשיווצ ,ןעגנומענ

 ןרעוו ןשינעפרעדאב יד ןעוו .סעמוס עקיטיונ יד רימ ןפאש ׳—

 ־עגנא טרעוו עכלעוו ,עסאק־ייל א רימ ןדנירג ,רעסערג דאנ

 םעיצקא ןפיו קראפ רימ .עיסימאק ד״א רעבלעז רעד ןופ טריפ

 •זדנוא וצ ךיז טעדנעוו סאוו ,םענייא ןדעי ןפלעה רימ ןוא

 ןייאראפ רעזדנוא וצ ןא ריז ןמילש טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ־־נאמסדנאל רעראוודיוואנ ןוא רעגאלבאי ,רעקמלעשאנ יד

 .ןטפאש

 רעכלעוו ׳בולק־טנגוי א ןייאראפ םייב רימ ןפאש 1941 ןיא

 ־ראפסימ עסיוועג בילוצ רעבא .טייצ עסיוועג א טריטמיזקע

 .טזיילעגפיוא בולק רעד טרעוו ןשינעדנעטש
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 טלעוו רעד ראג ןיא רעקסוטלופ

 ל״ז גרעבנזייא הירא
 עניטנעתא ןיא טעטיזנאק־.טלו9 ןופ רבח ןוא רעטעבראטימ רעוויטקא

 ־מאזראפ עניימעגלא עטייווצ א ראפ טמוק 28.9.41 םעד

 לדנעמ :טימ עיסימאק עיינ א ןבילקעגסיוא טרעוו םע ווו ,גנול

 ,(טנעדיזערפ עציוו) לעמראק ףסוי ,(טנעדיזערפ) יקסוואגילוק

 השמ ,רעכאמדלאג החמש ,(ראטערקעס) לימנעשא המלש

 ,ןאלאנאדא ׳יקטוואקטוג לאוי ,קעזירג ,לערעפ קחצי ,ןאמכאה

 .שזראטנעווניא ,ןאמרוג ןמלז ,קינלעמ דוד ,גרעבנזייא הירא

 ,טעברא־םפליה טימ זיולב טשינ דיז ןענעגונאב רימ רעבא

 ןאד .טיבעג ןלערוטלוק ןפיוא סעפע ןאטוצפיוא ריוא ןכוז רימ

 *בוזעלראפ ׳סנגראמירפ עשילאקיזומ ייר א ךרוד רימ ןריפ

 .ג״דא ןעג

 ןטעטימאק עלארטנעצ ךיז ןפאש טייצ רעבלעז רעד ןיא

 יד ראפ ףליה רעמאזביימעג ןגעוו ןגראז ןא ןבייה עכלעוו

 .ךעלטעטש ד״א ערעזדנוא ןופ ענעבילבעגנבעל

 טימ עיסימאק עיינ א ןבילקעגסוא טרעוו 23.2.44 םעד

 ־טוג לאוי :ל״ל םירבח יד ןוא טנעדיזערפ םלא לעמראק ףסוי

 ־דלאג החמש ,לעבארוו המלש ,יקסוואגילאק ןמלק ,יקסוואק

 ,לערעפ קחצי ,לימנעשא המלש ,ארוגאניוו םהרבא ,רעכאמ

 לטאמ ןוא אדולעג עקצרעה ,שטיוואפיל גילעז ,גרעבנזייא הירא

 ,טעטימאק־לארטנעצ ןיא ןא ךיז רימ ןסילש ןאד .קעשזנארק

 ראפ שעוו ןוא גנודיילק ךיוא יוו טלעג םעמוס עסיוועג ןפאש

 .רעדגיק ןוא ןעיורפ ,רענעמ

 םיורא ןקיש טאוו ,עטשרע יד ןופ רימ ןענעז 1945 ראי ןיא

 ־טעברא ןפאשוצנייא ףיוא רעלאד 750 ןופ םוכס א ןליופ ןייק

 ,טייקיטעט ערעטיירב א ךרוד רימ ןריפ 1946 ראי ןיא .גייצעג

 ןקיש רימ ןוא טלעג עמוס ענייש א רעייז קידנעלמאזפיוא

 .ךומרעי־ראי — םישודק ןאילימ 6 יד ןופ טנעמונאמ סעד ייב ורוד ןריפ עניטנעגרא ןיא רעקסוטלופ יד טאוו .טקא־רוכזי א
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 םלועב םיאקסוטלופ

 עלעודיווידניא ךיוא יוו םישובלמ טימ סנטסאק 6 סיורא
 .ךעלקעפ

 ןעמענוצפיוא קילג סאד טאחעג רימ ןבאה ראי ןט־47 ץא
 ןאמ ריא טימ קסוטלופ ןופ גרעבנייטש יורפ יד ךעלנעזרעפ
 ךיז ןפראד עכלעוו ׳ןאזרעפ 2 טריגעלעד ןרעוו םע הניק ןוא
 רימ .עילימאפ רעקיזאד רעד טימ ןריסערעטניאראפ לעיצעפס
 סע זא ,ןגראז ןוא ףליח עקידלאב עסיוועג א רעביא ייז ןביג

 .יןלעפ טשינ ראג ייז לאז

 ןטשרע םעד ךרוד רימ ןריפ ראי ד״א ןבלעז םעד ןיא
 ןטייצראי יד .םיצאנ יד ץפ ענעמוקעגמוא יד דאנ טייצראי
 זיא ןייאראפ רעזדנוא .םיוא־ראי ,ןייא־ראי ךרוד רימ ןריפ
 ־נעגרא ןופ ןצנאטםניא עלארטנעצ עלא יד ןיא ןסאלשעגנא
 םינינע עניימעגלא יד ןיא לייטנא ןא ךיוא ןעמענ רימ .עניט

 .סאג רעשידיי רעד ףיוא

 יד טכאוושעגפא קראטש ןרעוו םע ןעוו ,1960 ראי ןיא
 ןביג רימ ווו ׳וויטארעפאאק א רימ ןפאש — ןעגנולמאז־טלעג
 ףיונוצ ןסיג רימ .םעמוס ערעסערג ףיוא ןיוש ןטידערק םיורא
 זדנוא ראפ זיא רעכלעוו ,וויטארעפאאק םעד טימ עסאק־ייל יד

 ןיא ייס ,טיילסדנאל יד ןעמוקנגעקטנא ןענעק וצ ףיוא לטימ א
 .דנאלסיוא ןיא ייס ןוא עניטנעגרא

 טרעוו עיסימאק ד״א רעד ןופ טפאשרעריפנא רעד רעטנוא
 טמענ ןאד .1963 ראי ןזיב ןייאראפ ןופ טעברא יד טצעזעגראפ
 ףיוא רעכאמדלאג החמש ׳ח רעד טפאשרעריפנא יד רעביא
 ׳ת רעד טמיטשאב םעדכאנ טרעוו םע ןוא טייצ רעצרוק א

 .ןייאראפ ןופ טנעדיזערפ םלא אדולעג אקצרעה

 ־נייא זיא םאוו ,לוואט א ךרוד רימ ןקיבייאראפ 1964 ןיא
 טיילסדנאל ענעבראטשראפ עלא יד — ןייאראפ ןיא טנדראעג

 .עניטנעגרא ןיא

 לייטנא ןוויטקא רעייז א רימ ןעמענ טנאמרעד ןיוש יוו
 ראפ ןעגנומענרעטנוא יד ןיא ייס ,םאג רעשידיי רעד ףיוא
 .ןעגנומענרעטנוא עלאנאיצאנ עשידיי יד ןיא ייס ןוא לארשי

 •עניטנעגרא ןיא טריפעגכרוד ןרעוו םאוו

 ־ראפ ןופ טפאשרעריפנא יד רעביא ןעמענ ראי ןט־64 ןיא
 יד ןוא טנעדיזערפ םלא קינלעמ דוד :עקידנגלאפ יד ןייא
 ,אשחר ףלאוו ,יקסוואגילוק ןמלק ,לימנעשא המלש :םירבח

 עניטנעגרא ןיא ןטפאשנאמסדנאל עטקינייאראפ רעקצארעס־רעקסוטלופ יד ןופ טעטימאק
 ,רעכאזנולאג החמש ,לימנשא המלש ,לעמראק ףסוי ,יקסוואגילוק לדנעמ ,קישטייר המלש ,(ל״ז) שזראצנאמ השמ :ןציז ,סטכער יופ

 .אדולעג הילאטא ,סיובנשרעק ןמחנ
 גילעז ,יקסוואגטוג לאוי ,קינלעימ דוד ,(ל״ז) ןאמכאה השמ ,(ל״ז שטיוואלמאק לבייל ,(ל״ז) לעבארוו ןאמאלאס :ןעייטש ,סטכער ןופ

 .יקסוואגילוק ןמלק ,רעקספיל לאיתוקי ,ןייטשטעוו לגימ ,(ל״ז) לרעפ קחצי ,שטיוואפיל
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 טלעוו רעד ראג ןיא רעקסוטלופ

 ׳ןאמפייטש בייל־שרעה ,לעמראק ףסוי ,אראגאניוו םהרבא
 .םיובנשרעק ןמחנ

 טייטשאב עכלעוו ,עיסימאק־ןעיורפ א קיטעט זיא ךוא יוו
 ,לעמראק ׳יקסוואגילוק ,אדולעג ,ןאמרעשיפ :ןעיורפ יד ןופ

 .ןאמפייטש ,יקסוואקטוג ,לערעפ

 טימ עיסימאק א ןבילקעגסיוא טרעוו ראי ןט־66 ןיא
 ,אדולעג אקצרעה :ל״ל יד ןוא יקסוואגילוק ןמלק טנעדיזערפ

 ,קינלעמ דוד ,לערעפ השמ ,לעמראק ףסוי ,לימנעשא המלש

 עבלעז יד דיוא יוו ןאמפייטש בייל־שרעה ,םיובנשרעק ןמחנ
 ,1964 ראי ןופ עיסימאק־ןעיורפ

 ןכוז טימ ךיז דימ ןעמענראפ טנעמאמ ןקיטציא םייב
 ־רעד ףראד רעכלעוו ךוב־רוכזי רעקסוטלופ ןראפ ןלאירעטאמ
 ןבילבעג ןיוש ןענעז ןרעיודאב םוצ .טלעג ךיוא יוו ,ןענייש
 טיילסדנאל ערעזדנוא ןופ ךס א .ןשטנעמ לאצ עניילק א רעייז
 דימ זא ןפאה רימאל .טייקיבייא רעד ןיא קעווא ןיוש ןענעז
 יד ןקידנעראפ ןפלעהטימ ןלעוו ,רעקסוטלופ ענעבילבעג

 .ךוב־רוכזי רעד זיא םע יוו טעברא עקילייה

 עקאט ןוא .תואמצע־םוי םעד ןרעייפ דימ יוו ראי 20 ןיוש

 .תואמצע־םוי ןט־20 םעד ןרעייפ וצ דיז דימ ןטיירג טציא

 ־רעיוד א ןעמוק ןיוש טעוו בוט־םוי םעד דאנ זא ,ןפאה רימאל
 .טלעוו רעצנאג רעד ףיוא םולש ןוא לארשי ראפ םולש רעטפאה

 ,ןינב םענעגייא ןא ןקידנעסיורא םייב טציא ןטלאה רימ
 ןענעק רימ ןלעוו ךאנרעיוזא .טיילסדנאל ערעזדגוא ראפ םייה א
 ךיוא יוו ןעגנונעדראנייא עלערוטלוק ענעדישראפ ןריפכרוד
 ־סדנאל א וצ ןעגנאלאבנא ןענעז סאוו ,ןטעטיוויטקא ערעדנא

 .ןייאראפ־טייל

 ןרעאב טייהנגעלעג רעקיזאד רעד ייב דיא ליוי ףוס םוצ
 :יוו עניטנעגרא ןיא טיילסדנאל ענעבראטשראפ עלא יד

 רעזאל ,קינרעיוו לטאמ ,גרעבנזייא הירא ,שזראצנאמ השמ
 שאילע ,שטיוואלפאק לבייל ,רעכאמדלאג השמ ,שטיוואנאמלעז
 ,אקפעשז השמ ,אדימ ךורב ,שחאקעיפ ןמחנ ,שזראצנאמ

 רתסא ,קינרעיוו לאומש ,קישטראוועג םהרבא ,אדימ המלש
 ־עקראי ןרהא ,שטיוועקראי לטיג׳קינעכוג האל ,םיובנשרעק
 .שטיוואבוקאי השמ ,שטיוואבוקאי סדה ,ןאמרוג ןמלז ,שטיוו

 .ךורב םרכז יהי



 םלועב םיאקסוטלופ

 לארשיב (ביבא־לת) קוטשניו לאפר

 הלחה לארשיב קסוטלופ יאצוי לש הנושארה תונגראתהה
 תונושארה תועידיה ועיגהשכ .היינשה םלועה תמחלמ ףוסב
 ,הרזעל הקעז רשאו היסורב הראשנש הטילפה תיראשמ

 חולשמ י״ע חרזע שיגהל הטילחהו םימזוי תצובק הפסאתה
 .תידוהיה תונכוסה תועצמאב םיינויח םיכרצמו ןוזמ תוליבח

 םישנאהמ רישי ןפואב ונילא ועיגה םיכרצנה תובותכמ קלח
 .ץראב ויהש םהיבורקמ — קלחו היסורב ויהש

 — ונריע יאצוי ןיב תיבגמ ונרבעה הרזעה ןומימ םשל

 לודג םוכסב תימעפ־דח המורת — הביבסהו ביבא־לתב רקיעב
 םימירתמה ויה םימזויה .םינטק םימוכסב תישדח המורתו
 תומישר יפל ,לארשיב קסוטלופ יאצוי לש םתיבב ורקיבש
 תומורתה לש םיבוג רוחב םג ושמש םימירתמהו וכרענש

 .תוישדוחה

 רשאכ ,1946 תנש עצמא דע וכשמנ תוליבחה יחולשמ
 םקלחו ןיצ׳צשב זא וזכרתה םבור .הינלופל ורזח םיטילפה
 .תחא תבותכ יפל םיכרצנה תרזעל ףסכ ונחלש םשל םג .׳זדולב

 ותריד תא ונתושרל דימעה רבזגכ שמשש ןמרוג הדוהי רמ
 ונל הוולה ךרוצה הרקמבו ׳םיליעפה לש תויעובש תושיגפל
 הווה רנימק רמ .עויסה חולשמב בוכיע לוחי אלש ידכ ,ףסכ
 לעופב עצבמה היה םג אוהו הרזעל םינופה לש תבותכה תא

 .תוליבחה יחולשמ לש

 ידי־לע ולהנתה תוריכזמה תדובעו תונובשחה תלהנה

 .קוטשניו לאפר

 ,הצרא האושה יטילפ לש םתילעו הינלופ תא םבזע םע

 קסוטלופ ינב .םידדוב םיכרצנל הרזע שיגהל דוע ונכשמה
 לכל תישממ הרזע שיגהל ולכי אל ,ץראב זא ויהש םיטעמה
 םיעצמאה םתושרל ודמע אלו תויה ,לכ רסוחב ואבש הלא
 .םישדחה םילועה לש ילכלכ רודיס םשל םישורדה םייפסכה

 — םישדחה םילועה ןיבמ םישנא רפסמ וליחתה המ ןמז ירחא

 ¬יתוה תא ץירמהלו לועפל — ל״ז רקספיל ריאמ ליעפה םהיניב

 םישדחה םילועל תואוולהב רוזעל ח״מג תפוק םיקהל ץראב םיק
 תכלל םידדוב וליחתה בוש /דכו הסנרפ רודיס ,רויד תרטמל

 יכדרמ ,(לאמשמ ינשוו) ל׳ד ןמרבליז בד :ןוגריאה תדעוו הצעומה ירבחמ — ןחלושה י״ע םיבשויה
 .(לאמשמ ןושארה) ירבע קחציו (ןימימ ןושארה) ןמרוג הדוהי :א״לבישו (ןימימ ינשה) ל״ז ןמרבליז
 (ל״ז ב״וש ץיבונורהא יבצ ׳ר :עצמאב ןחלושה י״ע בשויה) ׳חאו (זכרמב) רתלא קחצי :םידמועה ןיב
 ןוח רטייווצ) ל״ז ןאמרבליז בד :םירבח טעטימאק ןוא טאר־דנאל יד ןופ — שיט םייב עקידנציז יד
 ןופ רעטשרע) ןאמרוג הדוהי :א״לבישו (סטכער ןופ רעטייווצ) ל׳ד ןאמרעבליז יכדרמ ,(סקניל

 .(סקניל ןופ רעטשרע) ירבע קחצי ןוא (םטכער
 :טציז ,ןטימניא ,שיט םייב) .ערעדנא ןוא (רעטנעצ ןיא) רתלא קחצי :עקידנעייטש יד ןשיווצ

 1952 ,ביבא־לת .(ל״ז טחוש לשרעה ׳ר
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 טלעוו רעד ראג ץא רעקסוטלופ

 אלל םלוא ,ל״נה הרטמל םמירחהלו ונריע ינב לצא תיבל תיבמ

 אל תוליעפה .ח״מג תפוק תחיתפ רשפאתש תוישממ תואצות

 רתוי וא תוחפ ורדתסה םישדחה םילועהש ירחאו — ז״כב וקספנ

 יאצוי לש יצרא סוניכ (25.2.1952) ב״ישת רדאב םייקתה

 יגיצנ — ןוגריאה לש תיצרא הצעומ הרחבנו לארשיב קסוטלופ

 ןגראל הילע לטוהו ץראה ירוזא לכמ םיצוביקו תובשומ ׳םירע

 תידוהיה הליהקה לש הרכז תחצנה :ותרטמש סוניכה תא

 :תמלוה הרוצב — ופסנש הינבו קסוטלופב

 ;ל״קהקה לש בהזה רפסב קסוטלופ תמשרה .א

 !ונריע ישודק ש״ע ,םישודקה רעיב השרוח תעיטנ .ב

 דעו הדסווה םוימ הליהקה תודלות לע בתכב רמוח ףוסאל .ג

 ¬סומו תישיא ,היתורוק רפסה לע תולעהלו הנברוח םוי

 ;םירדענה לכ תמישר ןכו היתורוצו הינווג לכ לע היתוד

 ;תידדה הרזעל הפוק דוסיי םשל תידימ הלועפב ליחתהל .ד

 .תוצופתבו לארשיב םיאקסוטלופה לכ לש היסיטרכ ךורעל .ה

 תודעוו יתשו תוריכזמ :ורחבנ ל״נה תוטלחה לכ שומימל

 ינב םע רשקב דומעיש ןוגרא תדעוו ;הצעומה ירבח ןיבמ

 .תינכט הדעוו תוצופתב ונריע

 תיצראה הצעומה ירבח תומש הלאו
 :ב״ישת רדא ,1952 ראורבפל 25־כ סנכב ורחבנש

 קינלמ הירא־הדוהי ,ורברס השמ ,(ןורשה) ןמלוב והילא

 יכדרמ ,(הידוהי ,ת״פ) ןרטש יכדרמ ,(הלמר — לארשי הנחמ)

 ריאמ ,(קרב־ינב) אקלוקסי אגרש ,(קחצי־תמר) קפו׳צש

 קחצי ,(קמעה־רמשמ) רקשב לשיפ ,(ם״במר־תעבג) רקספיל

 רלדנס הנל ,(הירהנ־וכע) ץיבומישט והילדג ,(הירבט) ןוד

 ,(הפיח) לניק .דינה ,םולב ןויצ־ןב ,ץיבונרהא םייח ,(הלופע)

 ,ןמרוג הדוהי ,ןמדלוג הנינפ ,רתלא קחצי ,(םידוב) לניק הפסוי

 ,ןמרבליז לישנא ׳ןמרבליז בד ,קוטשניו לאפר ,םולבלג יכדרמ

 ר״ד ,ףרודסריאמ ןמחנ ,םייהנקורט הטוג ,ןמרבליז יכדרמ

 רנימק השמ ,ץיבופייפ תורו לאפר ,ירבע קחצי ,ץיבינסינ

 הדוהי :ןוגראה תדעוו ;(הביבסהו ופי—א״ת) יקסנימק רתלא

 ,(זכרמ) קוטשניו לאפר :תוריכזמה ;(שאר־בשוי) ןמרוג

 תורו לאפר :תינכטה הדעווה ;ףרודסריאמ ןמחנו רתלא קחצי

 .ןמרבליז יכדרמו ןמדלוג .פ ,ץיבופייפ

 םימשור ,תונותיעב םוסרפ ןוגכ תצמואמ הדובע ירחא

 ,תבטב ׳ידנ הנש לכ תומייקתמש תויתנשה תורכזאב םידחוימ

 קסוטלופ יאצוי תוחפשמ תואמ שמח לש המישר זכרל ונחלצה

 .(שפנ םייפלאכ םהש) לארשיב

 הדנקו הניטנגרא ,ב״הראב ונריע ינב םע רשקה םקוהשכ

 םע דחיו ח״מג תפוק דוסיי תרטמל םיפסכ םהמ לבקל ונלחתה

 הדי לע ורזענו הפוקה תא ונומיקה ץראב ופסאנש םיפסכה

 .תוחפשמ תואמ

 :הפוקה תולועפ לע ח״וד ירהו

 ל (ח ללוכ םוכסב תואוולה ואצוה תנשב

 1955 50 6,100 י״ל

// 5,300 41 1956 

" 15,500 78 1957 

// 18,255 86 1958 

// 19,200 86 1959 

/, 16,805 69 1960 
// 16,850 62 1961 
// 23,315 72 1962 

// 25,250 67 1963 

32000 80 1964 
// 32,000 90 1965 
// 45,000 100 1966 
,/ 44,000 90 1967 
* 47,000 100 1968 
// 48,000 100 1969 

 .םיקקזנל הרזע חספה גח ינפל הנש ידמ םיקלחמ ןכ ומכ

 רעשיססינויצ" רמד ייב לארשי ןיא דנאבראפ רעקסוטלופ ןופ לפמעטש
 (ןראי רע50 יד ןיא) ביבא־לת ,הינלופ ילוע יד ןופ "גנוקינייאראפ

 :םזיכ ןוגראה דעוו ירבח הלא

 יבצ ;ר״וי ןגס ׳רוטקריד דורב ;ר״וי ,קוטשניו לאפר

 קחצי ,קנ׳זבוא לאיחי ;רבזג ,רנימק השמ ;ריכזמ ,ןיטשדלוג

 בקעי ׳םולבלג יכדרמ ,ינטיקנלב המלש ,ןמלוב והילא ,רתלא

 הדוהי ,ץיבולפוק םירפא ,ורברס השמ ,(ץנימרעפפוק) ןתשוחנ

 .ןרטש יכדרמ ,גרבניטש

 :ח״מג תפוק לש הדעווה

 ,קסוטלופ יאצוי ׳םיצולחה ינושארמ :בגא) ץיבולפוק םירפא

 יכדרמו רוטקריד ךורב ,רנימק השמ ׳(1921־ב ץראל עיגהש

 .םולבלג

531 



 םלועב םיאקסוטלופ

 קסוטלופ - ןורכז־רפס
 םישגהל ףוס ףוס ונשגנ תוטבלתה לש תובר םינש ירחא

 ינב תא חיצניש רוכזי רפס רואל איצוהל :ןשיה ונמולח תא

 .תיצאנה האושב ופסנש םישודקה ונריע

 ונתושרב היה ךכ םשל ךרוע ונדי לע ןמזוהשכ 1965־ב

 הרהמ דע םלוא .רפס איצוהל קיפסיש ידכב רמוח ידמ טעמ

 םדקתה רפסה תדעו ירבחו ךרועה תרזעב .בצמה הנתשה

 יצחמ הלעמל ספדומ רבכ היה 1970־בש ךכ ידכ דע הדובעה

 .רפס

 השודק הדובעל ושגנ ,ךכ םשל ורחבנ רשא ,הדעווה ירבח

 .תוריסמ הברהב וז

 בשוי — (ץנימרפפוק) ןתשוחנ בקעי :םהיתומש הלאו

 ׳ןמלוב והילא ,קנ׳זבוא לאיחי ;ריכזמ — ורברס השמ ;שאר

 .ןרטש יכדרמ ,רנימק השמ ,רוטקריד ךורב ,ינטיקנלב המלש

 םדיבש המ לוכה ל״נה הדעווה ירבח ושע ליעל ןיוצש יפכ

 .הרהמב עיפוי רפסהש — תושעל היה

 םירבחה לש הרוסמה הדובעה תא דחוימב ןאכ ןייצל שי

 לוכה תא ושע רשא ,ורברס השמו (ץנימרפפוק) ןתשוחנ בקעי

 רעושמה ןמ הלעמל — םנמז תא ורסמו םהילע לטומ היהש המ

 ,רמוח ףוסיאב ןה תאזה השודקה הרטמה תמשגה ןעמל —

 רשק םרציב ןהו רפסה ליבשב ׳דכו םינוש םיטנמוקוד ,תונומת

 יניגעל עגונב תוצופתב ונריע ינב םע קתוני לבו ץימא

 .רפסה תעפוה

 תא תאזב םיעיבמ ןוגריאה ירבח לכ םע דחי רפסה תדעוו

 וז הבצמ תמקהל די ונתנ רשא ,הלא לכל הקומעה םתדות

 ,הלא ריע ינב לע םתורעטצה תא — הז םע דחיו רפס תרוצב

 ¬יסמל עגונב הדעווה לש ףרה־ילב־תואירקל ןמזב ונענ אל רשא

 הייח תנומתש ידכב ,׳דכו תונומת ,םינוש םיטנמוקוד ׳רמוח תר

 .תמלשומ רתויו האלמ היהת תידוהיה ונריע לש הנברוחו

 ,ריעה ינב וניארוק לש םתחילס תא שקבל ,אופיא ,שי

 רוחבה" לש םופד־תואיגש יהלא־יא םע רפסב ושגפתי םאב

 ףאב אלש ,׳דכו םישנא תומש ,םיכיראתב םיקויד־יא ,"רעצעזה

 .המשאה דחא

 ,ב״הראב םיאקסוטלופה ונריע ינבל הכרבהו הדותה דחוימב

 םתמורת תאו םתרזע תא ונל ושיגהש לע הדנקו הניטנגרא

 ידיב ופסנש םירוהטו םישודקה ונריע ינבל םשו די םיקהל

 .ד״יה ,תונושמ תותימ ינימ לכב םיאמטה םיצאנה

 לארשי ויא

 ךיז טאה לארשי ןיא טפאשנאמסדנאל רעקסוטלופ יד

 ־טלעוו ןטייווצ םעד ץפ ףוס םייב ןריזינאגרא וצ ןביוהעגנא
 .גירק

 עטשרע יד ןעגנאגרעד ןענעז םע ןעוו טנעמאמ םעד ןיא

 ־טעיוואס ןיא הטילפה תיראש רעקסוטלופ רעד ןופ ןפור־ספליה

 רעזדנוא ייז ןעגנאלדעד וצ טמיטשאב רימ ןבאה ,דנאלסור

 ךעלקעפ ןקיש ךרוד ןקירדסיוא טפראדעג ךיז טאה עכלעוו ,ףליח

 ןעלקיטרא־ךיורבעג עקיטכיווסנבעל ערעדנא ץא זייפש טימ

 יד ןופ ןסערדא לייט א .(תונכוס) ץנעגא רעשידיי רעד ךרוד

 יד ןופ טקעריד ןעמוקעגנא זדנוא וצ ןענעז עקיטפרעדאבטיונ

 ןעמוקאב רימ ןבאה — לייט א ןוא דנאלסור ןיא טיילסדנאל

 .דנאל ןיא םיבורק ערעייז ןופ

 ־טלעג א טריפעגכרוד רימ ןבאה ןריזילאער וצ םאד ידכ

 ־לת ןיא רקיעב — טיילסדנאל ערעזדנוא ןשיווצ גנולמאז

 ערעסערג עקילאמנייא ןופ םעראפ רעד ןיא — הביבס ןוא ביבא

 ־טלעג ערענעלק ןיא ןעגנולאצפא עכעלשדוח ןוא ןעגנודנעפש
 .םימוכס

 קיטייצכיילג ןענעז ץיער ןקיזאד םענופ ןראטאיציניא יד

 רעזייה יד טכוזאב ןבאה עכלעוו ,אפוג סרעלמאז יד ןעוועג

 ןוא תומישר עטיירגעגוצ טיול ,טיילסדנאל רעקסוטלופ יד ץפ

 עכעלשדוח יד ןופ םרענאמנייא יד סלא טנידעג ךיוא ןבאה
 .ןעגנודנעפש

 זיב ןגיוצעג ךיז טאה ךעלקעפ יד ןופ ןקישרעביא םאד

 .ראי ןט01946 ץפ ןטימ ןיא

 ,ןליופ ץיק טרעקעגמוא ויז ןבאה םיטילפדזמחלמ יד ןעוו

 ןישטעשטש ןיא טרירטנעצנאק לייט ןטסערג םוצ ךיז ןבאה ןוא

 טראד ךיוא רימ ןבאה ,שזדאל ןיא — לייט רעניילק א ןוא

 ןייא טיול ,עקיטפרעדאב יד ףליה וצ םימוכס־טלעג טקישעג
 .סערדא

 םלא טנידעג ןאד טאה רעכלעוו ,ןאמרוג הדוהי ׳ה רעד
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 טלעוו רעד ראג ןיא רעקסוטלופ

 ראפ הריד ןייז תושר רעזדנוא וצ טלעטשעג טאה ,רעריסאק

 זיא׳ס ןעוו ןוא ,עקיטעט יד ןופ ןשינעגעגאב עכעלטנכעוו יד

 טשינ לאז םע ידכ ,טלעג ןעילעגסיוא זדנוא — קיטיינ ןעוועג

 .ףליה רעטקישעגוצ רעד ןיא טלאהפא ןייק ןייז

 יד ןופ סערדא רעד ןעוועג זיא רענימאק השמ ׳ה רעד

 רעשיטקאפ רעד ןעוועג ךיוא זיא רע ןוא ףליה ךאנ ןעגנודנעוו

 .ןעגנוקישסיורא־ספליה יד ןופ רעגראזאב

 טאיראטערקעס םענופ ןטעברא יד ןוא עירעטלאהכוב יד

 .קאטשנייוו לאפר טריפעג טאה

 ־לופ רעד ןופ ןייז הלוע ןטימ ןוא ןליופ ןזאלראפ ןטימ

 ךישממ רעטייוו רימ ןבאה ,דנאל ןיא הטילפה תיראש רעקסוט

 .עקיטפרעדאב ענלצנייא יד ראפ ףליה רעזדנוא ןעוועג

 ןיא ןענופעג ןאד ךיז ןבאה םארו ,רעקסוטלופ לאצ עניילק יד

 ־תושממ ןעגנאלרעד וצ דנאטשמיא ןעוועג טשינ ןענעז ,דנאל

 ןייק ןא ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,םילוע עיינ יד ףליה עקיד

 וצ ןענאטשעג טשינ ןענעז םע לייוו ,דנאל ןיא ןעלטימ םוש

 ייז ןענעק וצ ןעלטימ־טלעג עקיטיונ יד עיציזאפסיד רעייז

 .ןענעדראנייא שימאנאקע

 םילוע עיינ יד ןופ רעקסוטלופ לייט א זיא טייצ רעד טימ

 ןראוועג — ל״ז רעקספיל ריאמ רעקיטעט רעד ייז ןשיווצ —

 ־סוטלופ "ערעטלע" יד ךגאיוצרעטנוא" ןביוהעגנא ןוא וויטקא

 ןפלעהוצסיורא ידכ ,עסאק־דסח־תלימג א ןלעטשוצפיוא — רעק

 א טימ ןענעדראוצנייא ךיז ענעמוקעג־עיינ יד תואוולה טימ

 .וו״אא הסנרפ "לקיטש" א ,הריד

 ןייג וצ ןביוהעגנא רעקסוטלופ ענלעצנייא ןבאה רעדיוו

 ־וצייב ייז ןוא טיילסדנאל ערעזדנוא וצ בוטש וצ בוטש ןופ

 ־לוזער עקירעהעג יד ןא רעבא ׳קעווצ ד״א םעד ףיוא ןרעייטש

 .עסאק־ח״מג א ןדנירג וצ ןכעלגעמרעד ןלאז םאוו ,ןטאט

 ןסירעגרעביא טשינ ןגעווטסעדנופ ןענעז ןטייקיטעט יד

 .ןראוועג

 רעקינייוו־רעמ ךיז ןבאה םילוע עיינ יד יוו םעד דאנ

 עלא ןופ גנולמאזראפ־דנאל א ןעמוקעגראפ זיא ,טנדראעגגייא

 ןט־25 ןיא ןעוועג חא םאד) לארשי ןיא טיילסדנאל רעקסוטלופ

 ןראוועג ןבילקעגסיוא זיא׳ס ןוא (ב״ישת רדא ,1952 ראורבעפ

 ,טעטש ןופ רעייטשראפ — רעקסוטלופ יד ןופ טאר־דנאל א

 ־דנאל רעד הנאל ןיא ןענאיאר עלא ןופ ,םיצובק ןוא תובשומ

 ־אלקארפ יד ןכעלקריווראפ וצ ןראוועג טעטכילפראפ זיא טאר

 םעד ןקיבייאראפ וצ — גנולמאזראפ־דנאל רעד ןופ גנורימ

 םישודק עריא ןוא הליהק רעשידיי רעקסוטלופ רעד ןופ רכז

 :םינפוא עקידגגלאפ יד ףיוא

 ךוב םענעדלאג םעניא הליהק רעקסוטלופ יד ןביירשנייא .א

 !תמייקה ןרק ןופ

 ןופ ןעמאנ ןפיוא "םישודקה רעי" ןיא לדלעוו א ןצנאלפ .ב

 !םישודק עשיטאטש יד

 ־לופ רעד ןופ עטכישעג רעד ןגעוו ןלאירעטאמ ןעלמאז .ג

 יז ןעוו גאט ןטשרע םעד ןופ ,הליהק רעשידיי רעקסוט

 ריא ןופ גאט ןטצעל םעד וצ זיב ןראוועג טעדנירגעג זיא

 ןלייצרעד לאז סאוו ,ןורכז רפס א ןבעגסיורא ןוא ןברוח

 ,ןטייקכעלנעזרעפ עריא ןגעוו ,טייהנעגנאגראפ ריא ןגעוו

 ןופ המישר א ןלעטשפיונוצ ךיוא ןוא ג״דא סעיצוטיטסניא

 !ענעמוקעגמוא עלא

 ראפ עסאק" א ןפאש ראפ עיצקא עקדלאב א ןביוהוצנא .ד

 !טיילסדנאל יד ראפ "ףליה רעקיטייזנגעק

 ־לופ עלא ןופ עקעטאטראק עליבאטס א ןענעדראוצנייא .ה

 .תוצופת יד ןיא ןוא לארשי ןיא רעקסוט

 םעד ןופ ןסולשאב ד״א עלא יד ןכעלקריווראפ וצ ידכ

 ןוא טאיראטערקעס א :ןראוועג ןבילקעגסיוא ןענעז טאר־דנאל

 ,עיסימאק־דנאבראפ א !םירבח־טאר יד ןופ סעיסימאק ירוצ

 ןיא ריע־ינב ערעזדנוא טימ גנודניבראפ ןיא ןייטש לאז םאוו

 .עיסימאק עשינכעט א ןוא תוצופת יד

 ןענעז עכלעוו םירבח יד תפ ןעמענ יד רעביא אד ןביג רימ

 והילא :גנולמאזראפ־דנאל ד״א רעד ףיוא ןראוועג ןבילקעגסיוא

 הנחמ) קינלעמ הירא־הדוהי ,ארבערס השמ ,(ןורשה) ןאמלוב

 יכדרמ ,(הידוהי ,ת״פ) ןרעטש יכדרמ ,(הלמר־דול לארשי

 ריאמ ,(קרב־ינב) אקלוקסאי אגרש ,(קחצי־תמר) קאפושטש

 קחצי ,(קמעה־רמשמ) רעקשאב לשיפ ,(ם״במר־תעבג) רעקספיל

 רלדנס אנעל ,(הירהנ־וכע) שטיוואמישאט והילדג ,(הירבט)ןאד

 לעניק עינעה ,םולב תיצ־ןב ,שטיוואנארא םייח ,(הלופע)

 ,ןאמדלאג הנינפ ,רתלא קחצי ,(םי־תב) לעניק אפסאי ,(הפיח)

 ־רעבליז בד ,קאטשנייוו לאפר ,םולבלעג יכדרמ ,ןאמרוג הדוהי

 ,םייהנקארט אטוג ,ןאמרעבליז יכדרמ ,ןאמרעבליז לישנא ׳ןאמ

 ץא לאפר ,ירבע קחצי ,שטיוועינסינ ר״ד ,ףראדסריאמ ןמחנ

 ־לת) יקסנימאק רתלא ןוא רענימאק השמ ,שטיוואפייפ תור

 !רעדילגטימ־טאר — (הביבס ןוא ופי—ביבא

 ־נייוו לאפר :טאיראטערקעס ,(רעציזראפ) ןאמרוג הדוהי

 — ףראדסריאמ ןמחנ תא רתלא קחצי ,(רערירטנעצנאק) קאטש

 !עיסימאק־דנאבראפ

 ־ליז יכדרמ ןוא ןאמדלאג .פ ,שטיתאפייפ תור ןוא לאפר

 .עיסימאק עשינכעט — ןאמרעב

 ןעגנוכעלטנפעראפ :יוו טעברא רעוויסנעטניא ןא דאנ

 ־הרכזה יד ףיוא ןעגנונעכייצראפ־ןעמענ ,עסערפ רעד ןיא

 ׳א״א תבטב ׳י ןיא ,ראי סעדעי ראפ ןעמוק עכלעוו ןטנווא

 500 ןופ המישר א ןעלמאזפיונוצ ןעוועג חילצמ רימ ןבאה

 (תושפנ 2.000 ייב) לארשי ןיא תוחפשמ רעקסוטלופ
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 םלועב םיאקסוטלוס

 ץראל־ץוחמ קסומלופ ינב םע תיתודידי השיגפ
 ץראל־ץוח ןופ רעקסוטלופ טיס שינעגעגאב עכעלדניירב

 ערעגנע ןראוועג טלעטשעגנייא טייצ רעד טימ ךיוא זיא׳ס

 ־געגרא ,עקירעמא ןיא טיילסדנאל ערעזדנוא טימ ןעגנודניבראפ

 ייז ןופ ןעמוקאב וצ ןביוהעגנא ןבאה רימ .עדאנאק ןוא עניט

 ןעמאזוצ ץא ,עסאק־ח״מג א ןעדנירג וצ קעווצ ןראפ רעטלעג

 — דנאל ןיא ןראיועג טלמאזעגפיוא זיא טאוו טלעג םעד טימ

 ־עג טאה עכלעוו ,עסאק־ח״מג יד ןראוועג טלעטשעגפיוא זיא

 רעקסוטלופ רעטרעדנוה ,גאט וצ טנייה זיב טפלעה ןוא ןפלאה

 .תוחפשמ

 :טייקיטעט־ח״מג רעד ןופ ןובשחו ןיד א זיא טא ןוא

 ןופ םוכס א ןיא תואוולה ענעבמגעגסיורא ראי ןיא

 1955 50 טנופ 6,100

" 5,300 41 1956 

" 15,500 78 1957 

" 18,255 86 1958 

" 19,200 86 1959 

" 16,805 69 1960 

" 16,850 62 1961 

" 23,315 72 1962 

" 25,250 67 1963 

" 32^)00 80 1964 

" 32,000 90 1965 

" 45,000 100 1966 

" 44,000 90 1967 

" 47,000 100 1968 

" 48,000 100 1969 

 ףליה רעזדנוא םיוא ראי ןייא ראי רימ ןלייטראפ ךיוא יוזא

 .חספ ףיוא עקיטפרעדאבטיונ ראפ

 טעטימאק רעקסוטולופ םעד ןופ רעדילגטימ יד
 :גאט וצ טנייה לארשי ןיא

 ־עציוו) ראטקעריד ךורב ,(רעציזראפ) קאטשנייוו לאפר

 רענימאק השמ ,(ראטערקעס) ןייטשדלאג יבצ ,(רעציזראפ

 ,ןאמלוב והילא ,רתלא קחצי ,קענאשזאבא לאיחי ,(רעריסאק)

 ־רעפפוק) ןתשוחנ בקעי ,םולבלעג יכדרמ ׳ינטיקנעלב המלש

 ,גרעבנייטש הדוהי ׳שטיוואלפאק םירפא ,ארבערס השמ ,(ץנימ

 .ןרעטש יכדרמ

 שטיוואלפאק םירפא :עיסימאק־ח״מג רעד ןופ םירבח יד

 ןעמוקעגנא ,י״א ןיא םיצולח רעקסוטלופ עטשרע יד ץפ :בגא)

 ןוא ראטקעריד ךורב ,רענימאק השמ ,(1921 ראי ןיא דגאל ןיא

 .םולבלעג יכדרמ

 :ןורכזה רפס רעקסוטלופ רעד

 ףוס־ףוס רימ ןענעז ןראי ךס א ןופ שינרעטאמ ןוא ימ דאנ

 ־סיורא ןגעוו םולח ןטלא רעזדנוא ןכעלקריווראפ וצ ןטערטעגוצ

 ראי ןיא .םישודק ערעזדנוא ןופ קנעדנא םוצ ךוב־רוכזי א ןבעג

 ,קעווצ םעד וצ ראטקאדער א טנדאלעגנייא ןבאה רימ ןעוו ,1965

 לאירעטאמ קיצניוו ראג ןעוועג ץיזאב רעזדנוא ןיא דאנ זיא

 ־םיוא־רוכזי א ראפ ןקעלק ןענאק לאז םאוו ,טאטש רעד ץפ

 רעד טימ .טרעדנעעג דליב םאד ריז טאה ךיג ראג רעבא .עבאג

 ,עיסימאק־ךוב רעד ןופ םירבח יד ןוא ראטקאדער םעד ןופ ףליה

 ןיא זא ,אפמעט אזא טימ ןעגנאגעגסיוראפ טעברא יד זיא

 א.יוו רעמ טקורדעגפא ןעוועג ןיוש זיא 1970 ראי תליחת

 .ךוב םענופ טפלעה
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 ־סיוא ןענעז עכלעוו ,עיסימאק־ךוב רעד ןופ םירבח יד

 םעד טא וצ טעטימאק םעניימעגלא םענופ ןראוועג ןבילקעג

 .תוריסמ סיורג טימ טעברא רעד וצ ןעגנאגעגוצ ןענעז קעווצ

 ןתשוחנ בקעי :עקידנגלאפ ןענעז םירבח יד ןופ ןעמענ יד

 ,ראטערקעפ — ארבערס השמ ׳רעציזראפ — (ץנימרעפפוק)

 ינעלב המלש ,ןרעטש יכדרמ ,ןאמלוב והילא ,ראטקעריד ךורב

 .רענימאק השמ ,קענאשזאבא לאיחי ,ינטיק

 ןאטעג עיסימאק־ךוב רעד ןופ םירבח יד ןבאה ד״א יוו

 םאוו לאז ךוב םאד זא ןטייקכעלגעמ ערעייז ןיא םאוו ץלא

 .ןעניישרעד רעכיג

 עקידשפג־תריסמ יד ןרעוו טנכייצראפ רעדנוזאב ףראד םע

 בקעי :םירבח יד ןופ עבאגסיוא רעקילייה רעד ראפ טעברא

 ץלא ןבאה עכלעוו ,ארבערס השמ ןוא (ץנדתעפפוק) ןתשוחנ

 יפא ןוא ןראוועג טגיילעגפיורא ייז ףיוא זיא סע סאוו ןאטעג

 ידכ — ךעלנייוועג יוו רעמ — ימ ןוא טייצ רעייז ןופ ןבעגעג

 ןראפ ןעלמאז ןיא ייס ,ליצ ןסיורג םעד ןכעלקריווראפ וצ

 ייס ןוא ג״דא רעדליב ,ןלאירעטאמ ענעדישראפ דוב־רוכזי

 ערעזדנוא טימ רשק ןכעלרעהפיואמוא ןקראטש א ןפאש ןיא

 .קעווצ םעד ראפ תוצופת יד ןיא טיילסדנאל רעקסוטלופ

 ־ראפ ןופ רעדילגטימ עלא טימ ןעמאזוצ עיסימאקידוב יד

 סאוו עלא יד קנאד ןפיט רעייז טימרעד םיוא ןקירד דנאב

 רעייז — קיטייצביילג ןוא וצרעד ףליהטימ רעייז ןבעגעג ןבאה

 טשינ ךיז ןבאה עבלעוו ׳ריע ינב יד רעביא דיז ןייז רעטצמ

 ןפור עקילאמליפ יד ףיוא טייצ רעקיטכיר רעד ןיא ןפורעגפא

 חאפ ןלאירעטאמ ערעייז ןקישוצ ןגעוו עיסימאק־ךוב רעד ןופ

 סאד ידפ ,(ג״דא רעדליב ,ןטנעמוקאד ,ןעגנורעדליש :יוו) ךוב

 לאז טאטש רעשידיי רעזדנוא ןופ ןברוח ןוא ןבעל ןופ דליב

 .רעצגאג ןוא רעלופ ןעמוקסיורא

 ערעזדנוא ייב גנוקידלושטנא טימרעד ריוא ןטעב רימ

 רוחבה" תפ ןרעלעפ קורד ענעלאפעגניירא יד ראפ עשיטאטש

 רעדא ןעמענ ,םעטאד ןופ ןטייקכעלטקניפמוא רעדא "רעצעזה

 ייז טימ ווו־טשינרוו ןענעגעגאב ךיז ןלעוו ייז ןעוו ,ןטקאפ

 סמענייק ןיא ןגעלעג טשינ ןענעז עכלעוו ,ךוב־רוכזי םעד ןיא

 .דלוש

 חוכ־רשיי ןקיצראח רעזדנוא רימ ןקיש רעדגוזאב ץנאג

 עניטנעתא ׳עקירעמא ןיא טיילמדנאל רעקסוטלופ ערעזדנוא

 רעייטשייב רעייז ןבעגעג זדנוא ןבאה עכלעוו ,עדאנאק ןוא

 קנעדנא םוצ — םעראפ דוב א ןיא הבצמ יד ןלעטשפיוא םוצ

 ןעמוקעגמוא ןענעז םאוו ,םישודק רעקסוטלופ ערעזדנוא ןופ

 .ד״יה ,ןטיוט יילרעלכ טימ םיאמט עשיצאנ יד ןופ טנעה יד ןיא

 קאטשנייוו לאפר



 (ןוגראה דעוו ירבח :תואישנב) ביבא־לתב ,תבט ׳י־ב הנש ידמ תוכרענה תורכזאה ןמ תחא
 ביבא־לת ןיא ,תבטב ,י ןיא ראי םעדעי טנדראעגנייא ןרעוו סאוו ,ןטנווא־רוכזי יד ןופ רענייא

 (טעטימאק־דנאבראפ ןופ• רעדילגטימ :םוידיזערפ ןיא)



 קנעדנא ןקיבייא □וצ





 חצנ ןורכזל

 ונתראפת יבצ ,וניבא תמשנ

 יבצ ׳ר
 הדפשו ץיבונרהא הדוהי־באז ןב

 הבאלממ ץיבוקציא תיבל

 קסוטלופ תליהקב ץ " ש ו ב " ו ש
 הפיחב ז״צרתמ

 הפיחב תוחונמל לבוהו רטפנ
 ז״כשת ,לולאב ׳הב

 ונייח תדמח ׳ונמא תמשנ

 (אשטנארב) הניירב־היח תרמ

 ה׳צפילו קסורפ ןד תב
 קסנולפמ ןחר תיבל

 הישעמב הצורח לייח תשא
 הייח לכ בוטו דסח הפדר

 א״לשת ,ןושחב ג״יב הרטפנ
 ןושחב ד״יב הפיחב תוחונמל הלבוהו

 .ותרחמל

 .ה .ב .צ .נ .ת

 :םיחיצנמה
 ,הטיא ,םייח ,באז ,ןד

 (ןייטשפא) הרפש
 לארשיב םהיתוחפשמו

 םלוע רכזל

 ל״ז ןטרגמיוב באז לואש ר״ב ריאמ־קחצי ׳ר
 רייאב ׳ט ד״שת תנשב רטפנ

 קרב־ינב ,ריאמ־ןורכזב ותחונמ םוקמ

 :ונמא

 ל״ז לשיפ רתלא תב ענעה הרש
 בא־םחנמ ז״ט ז״צרת תנשב הרטפנ

 קסוטלופ ריעב התחונמ םוקמ

 :וניחא

 םתבו הנח ותשא ,ריאמ־קחצי ר״ב לארשי
 ד״יה ,תיצאנה האושב ופסנ

 ריאמ קחצי ׳ר

 :םיחיצנמה

 ןטרגמיוב לואש
 ןמרגמיוכ לשיפ
 ןטרגמיוב החמש

 (קאינפיל) ןטרגמיוב תידוהידדרוכד
 (גרכניו) ןטרגמיוכ רתסא

 לארשיב
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 קנעדנא ןקיבייא םוצ

 :עמאמ־עטאט ערעייט ערעזדנוא

 קענאשזאבא תידוהל ןוא לווייפ

 סנירעגעווש ,םרעגאווש ,רעטסעווש ,רעדירב :החפשמ רעטגייווצראפ רעייז טימ
 טעטש ענעדישראפ ןיא ש״מי םיחצור עשיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא ,רעדניק ןוא

 ןליופ ןיא

 :ןעמענ ערעייז רימ ןענאמרעד דובכ טימ

 קענאשזאבא עבאד ןוא עקמולש
 רעדניק 2 טימ קענאשזאבא לרעצ ןוא ףסוי־הדוהי

 קענאשזאבא עמיס ןוא השמ
 רעדניק ןוא ןאמ ,לחר

 רעדניק ץא ןאמ ,האל־הקבר
 רעדניק ץא ןאמ ,עפסאי

 :רעצ ןקיגייא ןיא

 ץישזדעשזד החמש ןאמ ןוא היח
 רעדניק ןוא קענאשזאבא עבאט ןוא לאוי

 (עדאנאק אטנאראט)

 רעדניק ןוא עדלאג ןוא לארשי
 לארשי ןיא

 ערעייט ערעזדנוא ןופ קנעדנא םער
 :םר עט םעו ו ש :רעדירב :עמאמ־עטאט

 השמ־בקעי ןאמ ,עדיירפ ץא עינעה ידרפ ,החמש ץא לארשי־םהרבא
 רעדניק ןוא דלעפסוקראמ אלער לרעטבעט דלעפסוקראמ הוח

 ,רעגארש לקנעי ןאמ ,עזיור לרעטכעט ץא היח יתפ ,קחצי
 רעזייל ץא אלער רעדניק עלעסעפ

 רעוואקיר ןתנ ןאמ ,עשטנאכ דנאלסור ץא ןעמוקעגמוא — םייח
 דנאלסור ןיא ןעמוקעגמוא — דניק ץא

 דלעפסוקראמ םייח דלעפסוקראמ הוח ןוא לארשי םהרבא

 (קראירינ) רעדניק ןוא הקבר :ןקיבייאראפ

 (עדאנאק ,אטנאראט) רעדניק ןוא קענאשזאבא לאוי ,עכאט



 רעזדנוא ןופ קגעדנא םער רעזדנוא קנעדנא ןקיבייא םוצ

 :רעטאפ

 קענאשזאבא לבייל
 :רעטאפ

 קענאשזאבא ףסוי־הדוהי

 :רעטומ

 עדניה

 :רעדורב

 לווייפ

 :רעטומ

 לרעצ

 :ר עדי רב

 המלשדרהא ןוא לווייפ-זדשמ

 ןפיוא ןראוועג טעדנעשעג ןענעז םירבק ערעייא

 ־םיוא ןענעז תובצמ ערעייא .םלועדויב רעקסוטלופ

 ־סיוא ייז טימ ץא רעטרע ערעייז ץפ ןראוועג ןסירעג

 ןסאג ןוא רעזייה עשייוג טרעטסאלפעג

 הבצמ רעייא ןייז תורוש־קנעדנא עקיזאד יד ןלאז

 קענאשזאבא לחר יורפ ץא לאיחי :ץז
 עילימאפ ןוא עשטניירב :רעטכאט

 ,םיחצור עשיצאנ יד ךרוד טקינייפראפ ךעלרעדרעמ
 ד " י ה

 :ןקיבייאראפ

 יורפ ןוא םייח :ןוז

 רעדניק ץא ןאמ ,הקברדדיח :רעטכאט

 קעכאשזאכא לחר יורפ ןוא לאיחי :קינעמילפ

 עילימאפ ןוא עשטניירכ :עצינעמילפ

 קגעדנא ןקיבייא םוצ

 :עבאב עביל רעזדנוא

 שזאינירטיצ רתסא

 ד״יה ,רעדרעמ עשיצאב יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 :רעדורב ןרעייט רעזדנוא

 קענאשזאבא לדנעמ

 ד״יה ,ןאטסיקעבחא ןשיטעיוואס ןיא טיוט־רעגנוה א טימ ןבראטשעג

 !רעצרעה ערעזדנוא ןיא ןגארט קידנעטש רימ ןדטוו רכז רעייא

 עילימאפ ןוא עשטניירב

 קענאשזאגא לחר יורפ ץא לאיחי
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 ןביל רעזדנוא ןסעגראפ טשינ רימ ןלעוו לאמנייק
 :רעטאפ ןוא ןאמ

 קענאשזאבא םהרבא
 ןדנעטשמוא עשיגארט ייב ןבראטשעג זיא רעכלעוו

 גנוטארסיוא־ןדיי רעשיצאנ רעד ןופ ןראי יד ןיא
 רעד ןופ קנעדנא רעד ןייז טקילייהעג ךיוא לאז

 ע נ י י ר ב :עבאב ןוא רעגיווש

 קענאשזאבא האל יורפ
 :רעטכעט ןוא ןיז

 רעדניק ןוא ןאמ ,עשטניירפ רעדניק ןוא ןאמ ,עדניה

 רעדניק ןוא יודפ ,בקעי רעדניק ןוא יודפ ,ףסוי
 לארשי ןיא רעדניק ןוא ןאמ ,היח

 םלוע רכזל

 :רעטומ יד

 שזאינירטיצ רתסא :ןקיבי יאראפ

 !?ענאשזאכא האל
 :רעדניק יד

 ,עשטניירכ ,היח ,*קוי ,עדניה
 ,תוחפשמ ערעייז טימ גקעי

 לארשי ןיא

 :רעטסעווש יד

 החפשמ ןוא יקסנימאוואנ עלייב
 :רעדורב םעד

 .עילימאפ ןוא שזאינירטיצ לדיי

 ד״יה ,ןשטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא

 חצנ ןורכזל

 :ןרעטלע עביל ערעזדנוא

 שזאטנעווניא עדיירפ ןוא לאומש

 :רעדורב רעזדנוא

 לוולעוו

 :ןקיבייאראפ

 עילימאפ ןוא שזאטנעווניא חנ

 עילימאפ ןוא שזאטנעווניא השמ
 עדאנאק—אטנאראט



 קישטמארבא עניירב ןוא לשיפ :ןר עט ל ע יד

 עלחר :רעטסעווש יד
 1942 ןיא םיאמט עשיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 השמ :רעדורב םעד
 ןטאטש עטקינייאראפ יד ןיא גירק ןכאנ ןבראטשעג

 רעצרעה ערעזדנוא ןיא ןגארט קיבייא ךייא ןלעוו רימ

 :רעיורט ןיא

 קישטמארבא לקנעי ןוא עשוהי
 עטנאראט

 םיבורק עפעלסעגראפמוא ערעזדנוא
 :ןעניזוק יד :רעטעפ

 רעדניק 2 טימ היח יורפ ןייז ,סחנפ עקלע עמומ ןוא ץעינעלעשטסעשפ ריאמ
 דניק 1 ןוא רעדבעס ןאמ ריא טימ עזיור :רעדניק ערעייז

 םיחצור עשיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא םחנמ ןוא לחר ,לדוי

 םחנמ רעדנעס ןאמ ןוא עזיור סחנפ לחר ןוא לדוי

 קישטמארבא לקנעי ןוא עשוהי :רעיורט ןקיבייא ןיא
 _עדאנאק

 :םיחיצנמה
 םירוהה רפזל

 (זיזמרב) לגנא האל־הרש ןוא יכדרמ־הדוהי ותחפשמו לגנא חספ
 ותחפשמו לננא קחצי

 ותחפשמו לגנא השמ
 האושב ופסנש

 (לגנא תיבמ)ןמלוו אשאמ

 לארשיב



 קנעדנא ןקילייה םוצ

 :רעטומ ווא יורפ

 (רענילרעב) יקסוואטאנגיא עלייב

 קסוטלופ ויא 1937 ראי ןיא ןבראטשעג

 :רעטכאט ץא רעטסעווש

 תידוהי

 ןטעיוואס יד ייב עמרוט רעשזמאל ויא ועמוקעגמוא

 :רעיורט ןיא

 יקסוואמאנגיא קחצי שריה

 (יקסוואטאנגיא) פפאר לטינ

 יקסוואטאנניא הימחנ

 יקסוואטאנניא לבייל

 (יקסוואטאנגיא) רעטיט הקבר הרש

 (יקסוואטאנגיא)ןאמרעטוג עגייפ

 (יקסוואטאנגיא) בראפדלאג דבכוי

 םלוע רכזל

 :באו בס

 ןילופב רטפנ - ןאמטלא קחצי

 :אמאו אתבס

 היסורב הרטפנ - ןאמטלא הדור

 :םידודו םיחא

 קחצי ןב והילדג
 קחצי ןב ןמלז

 ץיוושואב ופרשנ — קחצי ןב השמ

 :הדודו תוחא

 היסורב הרטפנ - קחצי תב ןמטלא הרובד

 קחצי תב ןייטשנרוב־ןמטלא טעמירפ
 היסורב הרטפנ

 :באו לעב

 רזעילא יבצ ןב קלג גילז
 ץראב רטפנ

 :הדודו תוחא

 קחצי תב ןאמטלא רתסא
 ץראב הרטפנ

 :םיחיצנמה

 (ןמטלא) קלנ הנר׳צ

 לארשיב — קלנ יבצ
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 קנעדנא ןקיגייא םוצ

 1942 ןיא ענעמוקעגמוא יד ךיא ןאמרעד גאטייוו־ץראה טיזנ

 :םיחצור עשיצאנ יד ךרוד ץיוושיוא ןיא

 ןאמטלא ןמלז

 א ז א ר לרעטכעט ןייז טימ ןאמטלא השמ

 קנעדנא רעייז דובכ

 אזאר לרעטכעט ביל ןיימ ןסעגראפ טשינ לאמנייק ךיד לעוו דיא
 ןסירעגסיורא טבעה עניימ תפ דיד ובאה רעדרעמ עשטייד יד

 !טדיישעצ זדנוא ווא

 :רעטומ וייד

 ןייטש־ךאמטלא עפענ



 חצנ ן ד ר פ ז ל
 :םירוהה

 היסורב רטפנ דרלגנא ריאמ ׳ר 9060898₪^|||
 האושב התפסנ (יקסבונאזור תיבמ) דרלגנא הוח

 :םיחא • ;

 היסורב ומלענ םהיתובקע/פשמו דרלגנא לבייל
 היסורב רטפנ דרלגנא לארשי ■

 ^ י ■ . :תוחא ־י4 'י
 (דרלגנא תיבמ) קלופ היח ||||||

 לארשיב רטפנ ,יכדרמ הלעב

 :אבס :

 קסוטלופב רטפנ ,יקסבונאזור ןועמש
 :דוד )׳||||

 האושב ופסנ ,׳םשמו- יקסבונאזור םהרבא 1

 ותשאו דולגנא לבייל ד י<ד דרלגנא לארשי

 :םיחיצנמה

 (דרלגנא תיבל) שטייוואלפאק לדנניג
 ריאמ ןב בד דרלגנא־יריאמ

 לארשי ןב ןועמש דרלגנא־דרע
 לארשיב

 בלוע רכזל

 ןמטונ לאומש םהרבא דרלגנא תיבל ןמטונ הרובד
 ו״בשת ןויסב ז״יב רטפנ ו״כשת רייא ח״רב הרטפנ

 65 ליגב 63 ליגב

 םייתעבג םויכ — בוכורוב ׳בשב םתיב ומיקהש ,הדובעו למע ישנא
 םתלחמ םתוא העירכהש דע

 .ה ב .צ .נ .ת

 (ןמטונ)ץבוק הזילע :םיחיצנמה
 (ןמטוג) םדק לחר
 (ןמטוג)יתג רשא
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 םלוע רכזל

 1872־ב ,דדלונ ,דרלסקא הדניה :הרקיה ימא

 ,התפסנ — היסורב םיצאנה תמחלמ ימיב ,1942־ב

 ד״יה — היריכמו היעדוי לכ לע הבוהאו .דתיה תינקדצ השא

 :רקיה ילעב
 1913־ב דלונ ,ןייטשרומרמ השמ

 חילצה 1939־ב .ינמרגה אבצה דגנ םחל
 היסורב ללח לפנ 1942־ב .יבשהמ טלמיהל ־

 ־נזאה םינוב .ש תשא ,דורלסקא הרש
 ונדביא 1941דנ .1906־ב הדלונ .גנורפש

 .היתונב יתשו הלעב םע ,המע רשק לכ

 ,1899־ב דלונ ,דרלסקא בייל־הדוהי

 ריאשה .הפיחב רורחישה תמחלמב לפנ
 םינב 4ר השא ,תויחא יתש

 !ךורב םרכז יהי

■ 
111 

 בייל־בדוהי ןיטשרומרמ השמ

 :החיצנמה
 לארשי ,ןג־תמר (דרלסקא) ץדורכ הפרכ

 קנעדנא ןקיכייא םוצ

 :ןרעטלע

 ףראדסלגנעב לחר־רתסא ןוא לקנעידזשמ

 לקנעי השמ

 םירמ יורפ ןייז ןוא ןבואר :ר עדו ר ב
 :ר עט ם עווש

 :רעדניק 6 ןוא םהרבא ןאמ ריא טימ קערוגא הוח

 לדנייש ,עשטלייב ,הקבר־עגייפ ,הירא ,דוד
 לטיג ןוא

 :ןקיבייאראפ

 (ףראדסלגנעכ) רעווארוואג םירמ ץא ןמלז
 לארשי — עשוהי־תיב

 ןופ קנעדנא םער

 שטאדארב הרובד עסעפ :יחפ רערעייט ןיימ
 ןעמוקעגמוא ,1904 ראי ןיא ןריובעג (רעוואקאמ)

 ץיוושיוא ןיא

 ן
 1||ן י%111

 :לרעטכעט ביל ןיילק ןיימ
 ןעמוקעגמוא ,לטיג־הנח
 רצ ראי 3 ןופ רעטלע ןיא
 רעטומ ריא טימ ןעמאז

 לשיפ :רעטאפ םיחפ וייצ
 דרפ ןייז ,רעוואולאצ

 רעייז ןוא הכלמ־רתסא
 לבייל ןוז

 :רעטסעווש א סדרפ ןיימ
 ־עג רעוועשלא הרש
 ןדייל ךס א דאנ ןבראטש

 דנאלסור ןיא
 !םמד תא םוקני םשה

 :טקיבייאראפ
 לארשי ןיא ; - שטאדארב םייח
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 ןופ קנעדנא םעד

 :ןרעטלע ערעזדנוא

 אפרא הרש ןוא לאקזחי השמ

 :רעטסעווש

 ע ב א ט

 ד״יה ,ןשטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא עלא

 :ןקיבייאראפ

 אפרא לאלצב

 אפרא לווייפ

 אפרא לכייל

 אפרא־ןאמדירפ לחר החפשמ יד
 (עקירעמא) — ןטאטש עטקינייאראפ יד ןיא
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 ןופ קנעדנא םעד

 :רעטאפ

 יקצאטסאלאיב לאומש

 1928 ראי ןיא ןבראטשעג — 1888 ראי ויא ןריובעג

 :רעטומ

 הטא הוח
 ד״יה ,ןשטייד ןופ ןעמוקעגמוא — 1895 ראי ןיא ןריובעג

 :רעטסעווש

 הקבר
 ד״יה ,ןשטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא — 1917 ראי ןיא ןריובעג

 :ר ע ט ס ע ו ו ש

 לחר
 קסוטלופ ןיא ראי 10 ןופ רעטלע ןיא ןבראטשעג

 :ר רב

 ןרהא
 קסוטלופ ןיא ,ראי 13 ןופ רעטלע ןיא וועראנ ןיא ןעקנורטרעד דיז

 :טקיגייאראפ

 יקצאטסאלאיב בקעי
 ךיירקנארפ ןיא



 :ינב

 (קמרבא) קינטאוואלב יבצ־ףסוי

 ותחפשמו ןייטשנרוב לדנמ

 :ינבו

 ותחפשמו ןייטשנרוב לאומש
 ד״יה ,האושב ופסנש

 :יתב

 (ןייטשנרוב) רלזייה הינג
 (עבש־ראבב) לארשיב הרטפנש

 :החיצנמה םאה

 התחפשמו ןייטשנרוב הצנירפש
 לארשיב

 :ןופ ,לנעדנא םעד

 :ןרעטלע ערעזדנוא

 ל״ז סילייב לאומש ׳ר
 (עקירעמא ןיא ןבראטשעג)

 ה״ע םילייב האל
 (דנאלסור ןיא ןבראטשעג)

 :סרעטסעווש ער-עזדנוא

 עילימאפ ריא טימ ה נ ח
 (עשראוו ןיא ןעמוקעגמוא)

 (סילייב)יקציטעשפ לדנימ
 (דנאלסור ןיא ןעמוקעגמוא)

 !קנעדנא רעייז דובכ

 :ןקיבייאראפ

 (םילייכ)רעצנאפש (טעכאי)דבכוי
 סילייב (לטאמ) יבדרמ



 םלוע רפזל

 םולב (לסאי) ףסוי םייח
 (יקסנילעשז) םולב עלייב

 םולב השמ ווא קחצי ,עיניפ ,טעמירפ

 ד״יה ,האושב ופסנש

 טעונירפ עלייב ףסוי םייח
 :חיצנמה

 לארשי ,ןויצל־וי״־אר םולכ (לדנמ) םחנמ

 ןופ קנעדנא םעד
 קסוטלופ ויא רעוט רעכעלטפאשלעזעג רעטנאקאב ןייטשמולב (לסאי) ףסוי :ר ע ט אפ ןיימ

 לארשי ןיא ןבראטשעג עדייב ,ןייטשמולב הנח :ר עטו מ ןיימ

: 

 הכרבל םנורכז

 :רעטעפ ןיימ

 הקבר עמומ יד ןוא ןייטשמולב עשוהי

 לזייר ווא לשרעה ,לקנעי :רעדניק ־ד טימ

 :רעטעפ ןיימ

 עבאד עמומ יד ןוא רעווארגנעוו ןועמש

 הבלמ ןוא היח ,רתסא ,לדיי :רעדניק יד טימ

 ד״יה—ןעמוקעגמוא

 ןייטשונולב הנח ןייטשמולב ףסוי

 :ט ק י ב י י א ר א פ

 ןייטשמולב־דיירנדיירפ אכויל
 לארשי — הננער



 םלוע רכזל
 :רעטאפ

 רעוואפנטסעינ בייל־םהרבא ר״ב ןושרג
 קסוטלופ ןיא ,ץ״רת ןושח ו״ט ןראוועג רטפנ

 החמש ןוא לבייל :ר עד ירב
 רעטלע ןגנוי ןיא קסוטלופ ןיא ןבראטשעג

 ־המלש ןוא םייח :רעדירב יד טימ לחר :ר עטו מ
 הניק עלעציפ א ןוא הרובד יורפ ןייז טימ ןמלז
 ןראוועג טכארבעגמוא ךעלרעדרעמ ןענעז עכלעוו
 ־סייוו ןיא ןלאדנאוו ס״ס עשישטייד יד ךרוד

 .דנאלסור

 ינטיקנעלב םולש ר״ב ףסוי :ר עט אפ
 ץ״רת ,ןויס ז״ט ןראוועג רטפנ

 .פ.ר ןיא ןבראטשעג עטיא :ר עטו מ

 עיש ןוא למהרבא :רעדירב
 יקצעיוושזדעינ המלש :ר ע ג אווש

 ףמאק ןיא יימרא רעטיור רעד ןיא ןעמוקעגמוא
 םעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןשטייד יד ןגעק

 .1941 ןיא לאפרעביא־יצאנ

 :רעיורט ןקיבייא ןיא
 דנאלסיוא ןיא ןוא דנאל ןיא תוחפשמ יד ןוא ינטיקנעלב .א .ש ןוא הכלמ

 רעדורב ןוא רעטאפ ,ןאמ רעזדנוא ןופ טיוט ןבילוצ

 רעוואפנטסעינ לרעב

 (ח״כשת טבשב ח״כ) 1968 ראורבעפ ןט27 םעד ןראוועג רטפנ

 :רעיורט ןיא

 סעילימאפ ןוא רעדורב ,רעטסעווש ,ךעלקינייא ,רעדניק ,יודפ

 דנאלסיוא ןיא ןוא דנאל ןיא

 :רעטסעווש רעזדנוא ןופ טיוט ןקיטייצירפ ןפיוא

 עניטנעגרא ןיא (רעוואפנטסעינ) םיובנשרעק רתסא

 (ו״כשת תבט ׳ה) 1965 רעבמעצעד ןט28 םעד האוועג רטפנ

 :ןרעיורט

 דנאלסיוא ןיא ןוא דנאל ןיא סעילימאפ יד ןוא ,רעדירכ ,רעטסעווש

 :רעטסעווש ןוא רעטומ רעזדנוא ןופ טיוט ןקיטייצירפ ןפיוא

 (ינטיקנעלב) אטיפ עקרעצ־עניירב
 ל״שת רייא ח״כ ןראוועג רטפנ

 :רעגאווש ןוא רעטאפ
 ח״כשת תבט ז״ט ןראוועג רטפנ אטיפ דוד־לווייפ

 :ןרעיורט

 תוחפשמ ערעייז תא רעטסעווש ,רעדורכ ,עטיא־הנח רעטכאט ,ףסוי ץז
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 םלוע רפזל

 שזאקעיפ־ןוזמרב רתסא

 התבו ןוזמארב־רעסעב הרש

 ןוזמרב ריאמ־ףסוי
 קסוטלופב רטפנ

 ןוזמרב תחפשמ

 ןוזמרב לבייל ,ןוזמרב השמ ,ןוזמארב לדנמ
 ד " י ה ,האושב ופסנ םלוכ

 :םיחיצנמה

 לארשיב ,(ןוזמרג) רטסלג הלג
 תירבח־תוצרא ,ןוזמרכדדפרא עשטניירב

 ,רנ עדנ א ןקיבייא םוצ

 :ר עט א פ ןיימ

 ד״יה ןייטשדלאג לדנעמ

 ־עלטפאשלעזעג רעטנאקאב
 ,קסוטלופ ןיא רעוט רעכ

 רעד ןיא דילגטימ רעקיטעט
 ־ידיי רעד ןופ גנוטלאווראפ

 עיזאנמיג רעש

 ־עשטיא ,םולבלעג לשרעה טימ ןעמאזוצ טעדנירגעג
 עשזור למהרבא ,אפרא לקצאח־השמ ,ןטראגמיוב ריאמ
 ךאנרעד זיא׳ס םאוו ,"םישולשה תרבח" יד — א״א
 זיא רע ווו ,קנאב־טנאקסיד רעד ןופ דוסי רעד ןראוועג

 .רעדילגטימ עטסקיטעט יד ןופ ןעוועג

 :טקיבייאראפ

 לארשי - רטנ רפב ,ןייטשדלאג םירפא

 חצנ ןורכזל
 (ספ)ןיטשדלוג הגיפו (בקעי) לקנעי :םירוהה

 הביל־הנייש םתב ,(רכמדלוג תיבמ) המיס ותשאו ןיטשדלוג המלש :תונבו םינב
 הוח םתבו ןמרוג ריאמ הלעב ,הכלמ רכמדלוג הרובד :המיס לש םאה

 ןיטשדלוג חנ
 ןיטשדלוג יאתבש
 ןיטשדלוג לשריה

 המיס ותשאו המלש

 ןיטשדלוג היבוט
 ןיטשדלוג קילאומש

 ןיטשדלוג הקבר־הסיר
 (האל הגיפ ירוה) ספ הדניהדתשו לדנמ :אתבסו אבס

 (ןיטשדלוג)ןמרוג הכלמ

 ןיטשדלוג לחר
 ןיטשדלוג הכרב

 ןיטשדלוג המולב

 (ןיטשדלוג) ןלוג יאמש (ןיטשדלוג תיבמ) קנרג הנח ןיטשדלוג יכדרמ :םיחיצנמה



 ןייטשדלוג ן מ לק
 לארשיב ,(1958) ח״ישת תבטב ט״יב רטפנ

 הינה ןיטשדלוג ןמלק

 :ותלכ

 יבצ תשא ,(ה׳חר תיבל)ןייטשדלוג הינה
 לארשיב (1963) ג״כשת תבטב ו״כב הרטפנ

 :וניחאו יגב

 ןייטשדלוג םייח

 :ונתוחאו יתב

 הנח םתבו רסקוב בד הלעבו היספ
 ד״יה ,האושב ופסנש

 :ותוחא

 ץיבוחמש יבצ־לאומש הלעבו הרש
 ד "י ה ,האושב ופסנש םהידלי םע

 (הלעב) רסקוב׳בדו היספ

 :םיחיצנמה
 ןייטשדלוג חיח

 ןייטשדלוג יכצ
 ןייטשדלוג השמ

 ןיטשדלוג םייח

 ץיבודולבז־ץיטשדלוג הנשוש
 ןייטשדלוג קחצי

 ןייטשרפוקדייטשדלוג הנינפ
 םהיתוחפשמו



 קנעדנא ן קיפי י א םוצ *ו* >■־■ ■י■ ■

 :רעטאפ
 ןייטשדלאג עשוהי ו•

 :רעטומ
 ןייטשדלאג לרימ 4, ;

 :רעטסעווש

 4 ..ז: ^ ]
 ןייטשדלאג רתסא

 :קינעמילפ ןוא וו ז לריס
 ל״ז שטיוואראטנאק םהרבא

 "תליא" ףיש רעד ףיוא ןעמוקעגמוא

1 
 :ןקיבייאראפ

 עילימאפ ןוא ץיטשדלאג ןנח
 עילימאפ ןוא ץיטשדלאג השמ

 עילימאפ ןוא ןייטשדלאגדאמיונ הנח

 ־ עילימאפ ןוא ןייטשדלאג־שטיוואראטנאק עדיירפ
 ■■■י0י0יי0₪₪£1,

 שטיוואראטנאק םהרבא

 לארשי ןיא

 קנעדנא ןקיבייא םוצ

 :רעטאפ
 (רעכאמקירטש דוד :ןפורעג) אדארבילאג דוד

 :רעטומ
 אדארבילאג רתסא

 (במאד) אדארבילאג לטיג :יודפ עט־2 םדוד

 :רעדורב
 רעדניק 2 ןוא יודפ ןייז טימ אדארבילאג יכדרמ

 (קסלעשאנ ןיא טניווועג)

 :רעדורב
 דניק ווא יורפ ןייז טימ אדארבילאג החמש

 עשזמאל ןיא ןעמוקעגמוא

 :רעדורב
 אדארבילאג לדנעמ

 עשזמאל ןיא ןעמוקעגמוא

 :רעיורט ןיא

 אדארבילאג השמ
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 קנעדנא ןקיכייא םוצ

 :ןוז ןרעייט ו יימ

 טוג קחצי־םהרבא

 ד״יה ,1941—1942 ענליוו ןיא ןעמוקעגמוא

 !ןסעגראפ טשינ לאמנייק ךיד ל ע ו ו ךיא

 רעטאפ ןייד

 טדנ ןתנוהי

 לארשי ,םידוב



 םלוע רכזל

 .ד״ע שטיווארעדנעס ןתנ תב טוג עיאפ
 לארשי ןיא ןבראטשעג

 ןתנוי ןב טוג קחצי־םהרבא
 ד״יה ,ןשטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא

 םלוע רכזל

 שטיווארעדנעס גילעז־ןועמש

 (אינדערש) שטיווארעדנעם הרש־עלייב

 שטיווארעדנעס לשיפ

 שטיווארעדנעס הקבר-עדלאג

 ד״יה ,םיצאנ יד ייב ןעמוקעמוא עלא

 :רעיורט ןיא

 שטיווארעדנעס ףסוי
 (טוג) שטיווארעדנעפ חוח

 שטיווארעדגעפ ןתנדנקעי

 :רעיורט ןיא

 שטיווארעדנעפ חוחו ?!םוי

 חצנ ןורכזל

 ל״ז ןמרוג (לדנמ) םחנמ
 םינוב ׳ר יבר ןופ רוד רעט־6 — ןאמרוג החפשמ יד)

 (אחסישפ ןופ

 לייטנא ןוויטקא ןא ןעמונעג
 ־חק זיפ ןטעברא יד ןיא

 .דוסיה ןרק ןוא תמייקה

 פא ווא קיצראהטוג ןעוועג
 .ןטייווצ ןראפ קיליוורעפ

 ןראוועג רטפנ
 טייקנארק רערעווש א ךאנ

 הווקתדוחפ ןיא

 קנעדנא םוצ

 :רעטאפ
 ןמרוג לספעש

 :רעטומ
 ןאמרוג עשזישט

 :רעטסעווש
 ןאמרוג לריצ

 :רעדירב
 ןאמרוג רזעילא ןוא דוד

 :עמומ
 אקמירק הרש

 ןאמרוג לריצ

 ד״יה ,םיחצור עשישטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא עלא

 ךורב ורכז יה■

 :טקיבייאראפ

 ןאמרוג אגרש

 :ןקיבייאראפ

 ןאמרונ־טאנארג עדלאג
 ןאמרוג לאימחרי

 לארשי ,םי־תב
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 חצנ ןורכזל

 ל״ז במולוג לשנא

 .טיח רותב הב דבעו קסוטלופ ריעב יח
 .היסור ךותל םידודנ תשרפ הלחה הינלופל םינמרגה תסינכ םע

 .םילוחה תיבב לופיט לבקל חרכומ היהו הלח בוריקל ועיגהב !
 היסא ןווכל דודנל הכישמה החפשמה ראשו וב לפטל ראשנ ,במולוג יבצ ,ונב

 ,ונתוא אוצמל ונב שקב ,ובצמ רימחהש העשב
 רוזחל ונל ורשפא אל םיסורה ךא

 .בוירקל <4

 השקבב לפטל ךישמה ,יבצ ,ונב
 בל תפקתה לבק םייתניב ךא

 .םילוחה־תיבב רטפנ 1940־בו

 ךורב ורכז יהי

 במולוג השמ
 .1911־ב דלונ

 ל;־• / •לארשי־ץראל תולעל תנמ־לע םינולסב ומצע תא רישכה
 ."קמעה רמשמ" ץובק רבח היה .י״אל הלע 1935־ב

 .ל״וחב תרישו םינחתותה ליחל סייגתה
 ,תומ יעצפ עצפנו שקומ לע הלע רויסב ותויהב

 וקסולו-במולוג תוחפשמ

 םירקיה םירוהה רכזל

 קינה

 וקסולו הניבו הילדג ׳ר

 :תוחאה

 הלה
 :חאה

 קינה

 ד" י ה האושב ופסנש

 הלה

 במולוג-וקסולו תוחפשמ
 לארשי ,הלופע



 :םיחיצנמ

 םולגלג יכדרמ
 ק׳זנורק־םולבלג האל ותשא

 םולבלג לטומ ןבה
 םולכלג־יקסגונורוכ היח תגה

 לארשיב

 :החפשמה יבורק לשו

 לגס ריאמ־קחצי
 ק׳זנורק לאומש ׳ר תב לסינ רתסא :ותשא

 עשוהיו היח-עזיור :םידליה
 ירדנומ רינה

 לגס תיבמ םידליו האל־הרש :ותשא

 האושב הפסנש םולבלג (לישרה) םייח יבצ
 ץיוושואב הפסנש םולבלג הירא־הדוהי

 קסוטלופב רטפנ םולבלג עשוהי
 ץיוושואב הפסנש םולבלג השמ

 האושב התפסנ (אתבס) םולבלג רתסא
 האושב ופסנש הלעב םע םולבלג היח

 האושב התפסנ םולבלג הדניה
 האושב התפסנ םולבלג לידניירק
 האושב הפסנש םולבלג החמש
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 םלוע רכזל

 :םירקיה םירוהה

 (ןמנייטש) עזיור ותשאו קינלעמ לאומש
 בל יבוטו םיבהלנ םינויצ ,םיעונצ םישנא

 ] ולסיח ןויצל הלודגה םתביח ךותמ
 1 4 םע הצרא ולעו םיקסעה לכ תא
 ; פ״עא .1936־ב םיריעצ םידלי

 רתימ הדירפה םהל היה השקש
 .וריאשהש םירגובמה םידליה

 | רארל קסוטלופל ואבשכ ןמז ירחא
 .המחלמה הצרפ םת

 | ודדנ ,ריעה ידוהי רתיכ ושרוג
 .ריביסל ולגוהו

 לכ םע ץראל ריזחל וחילצהשכ
 | תמחלמ הצרפ םידכנהו םידליה

 ואבו לארשיב ורטפנ .רורחשה
 1!, .ןויצל ןושארב םימלוע תחונמל

 הכרבל םנורכז

 (ןמניטש) קינעלעמ עזיור קינלעמ לאומש

 :החפשמה ינבו םידודה

 לקנעי־לארשי

 ה׳לחר םתבו הצנירפש ותשא ,קחצי
 םידלי 2־ו הלעב ,לטיג

 םידלי 2־ו ותשא ,לאוי

 לחר

 הל׳הנחו שיבייל ,ה׳צניירב םידליהו רתסא ותשא ,ה׳צמהרבא
1> 

 השמו לדנייש םידליהו הקבר ותשא ,החמש

 ד״יה ,האושב ופסנ םלוכ

 :םיחיצנמה

 לארשיב ,יפצו הקיח ,השמ ,רתסא ,למהרכא ,ןושרג ,הספ
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 •קנעדנא ןקיבייא םוצ

 :יורפ ןוא רעטומ

 (לעגנע) אדולעג הכרב־המחנ
 דנאלסור — ןאטסקעבזוא ןיא ןבראטשעג

 1941 רעבמעצעד ןט22 םעד

 :ןוז ןוא רעדורב

 א־דולעג רזעילא
 דנאלסור — עגייט רעד ןיא ןעמוקעגמוא

 1943 ילוי ןיא

 :רעטכאט ןוא רעטסעווש

 (אדולעג) ןאמרעמיצ עקטיא
 1956 טסוגיוא ןיא ,לארשי ןיא ןבראטשעג

 :ענעבילבראפ ר ע יו ר ט ןיא יד

 לארשי ,אדולעג שירעב

 עניטנעגרא ,אדולעג עקצרעה
 ליזארב ,אדולעג לקנעי
 ליזארב ,אדולעג המלש

 ליזארב ,(אדולעג)ןילעי הרובד
 ןטאטש עטקינייאראפ ,אדולעג (אנה) ןנחלא

 דנאלשטייד ,אדולעג שיבייל
 לארשי ,אדולעג־רעוואקאמ הנח

 לארשי ,אדולעג־ץיבלארשי הבהז
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 ,לנעדנא ןקיפייא םדצ
 םלוע רכזל

 :ןרעטלע עניימ

 | הדארבילאג לחר ןוא (עשטיא) קחצי

 הכרבל םנורכז — לארשי ןיא .טשעג :יבא ;

 ןייטשדרג רתלא ןב םינוב
 תיצאנה האושב ופסנש וניריקיו וניבורק לכו !

 |01 '* טשינ לאמנייק לערו ךיא

 רעטסעווש ןיימ ןסעגראפ םמד תא םוקני םשה

 הדארבילאג הוח

 ןיא ןעמוקעגמוא זיא עכלעוו

 :חיצנמה

 ' (-0^^.■^,- ד״יה ,ץיוושיוא

 הוח ,ןייטשדרנ השמ

 לארשי ,םי־תב
 לארשי ,(אדארכילאג) רעטלאפש הנח

 וי ג ע ד נ א ןקיכייא םוצ

 ןאמרוג בוד עשוהי :רעטאפ רעזדנוא
 ןופ ןדיי עטשרע יד ,סעקיצייח יד ןופ טמאטש ,ןאמרוג לדנעמ ןופ ןוז

 .קסוטלופ
 רעקסוטלופ רעד ןיא רעזאד א ,אשידק הרבח רעד ןופ יאבג ,רעוט־ללכ א

 .ןטלאטשנא ערעדנא ןוא "הבישי" יד טציטשעג ,הליהק

 הרובד־הניד :רעטומ רעזדנוא
 רעטומ ענעבעגעגרעביא ךעלנייוועגמוא ןא ,רעשאל םולש ןופ רעטכאט

 .עקנארק טימ ןעוועג לפטמ ךיז ןוא עמערא טציטשעג ,רעדניק עריא וצ
 .עשראוו ןיא דנאטשפיוא־אטעג םעד ןיא ראי ןטס1943 ןיא ןעמוקעגמוא עדייב

 ד״יה

 לטאמ :רעדורב רעזדנוא
 ה״ע ,גירק־רעלטיה םעד ראפ קסוטלופ ןיא ןבראטשעג

 :רעיורט ןיא

 קרוירינ ,(ןאמרוג) לדנעה למיג :רעטנאט

 קרוי־וינ ,ןאמרוג (השייפ)חספ ןוא םירפא :ןיז



 קנעדנא ןקיבייא םוצ
 :רעטאפ ןיימ

 אקדורג רעדנעס־םוחנ
 :יודפ ןיימ ןופ ןרעטלע יד

 ןיטשרוב עטאלז־עביל ןוא השמ
 :רעטכעט ערעייז

 לריצ ץא לחר ,היבצ ,היח
 :רעגאווש

 (ןיטשרוב) עדאר יורפ ,רסיא־םייח
 :רעדניק ערעייז
 השמ ץא הנח

 :עמומ ןיימ
 עמולב ,לדנייש רעדניק ,רעפעק לחר

 היח־עזיור ןוא
 :עניזוק ןיימ

 גרעבנעזאר ןרהא ןאמ ריא ןוא עשטביל
 ד״יה ,םיצאנ יד ייב ןעמוקעגמוא עלא

 ,רעפעק לרעמש עדייז :ענעבראטשראפ
 רעפעק השמ־לארשי רעטעפ ןוא היח עבאב

 קנעדנא רעייז דובכ

 :רעצ ןיא טקיבייאראפ

 לארשי ,הרדח א,רדורג לשיפ

 :ןופ קנעדנא םעד

 רענילרעב ליוונייז

 (ןאיפאס) עזית יתפ ןייז ןוא

 ,רענילרעב ףלאוו־םייח

 רעדניק 3 ןוא (ףראדסריאמ) לחר דרפ

 ,רענילרעב ריאמ

 עזיור רעטכאט ץא (שטיוואבייל) לחר דרפ

 ,אנילאק וימינב

 רעדניק 4 ןוא (רענילרעב) עבאד דרפ

 ןעמוקעגמוא עלא

 :טקיבייאראפ

 ,רישזדורג היבוט
 לארשי ,והילא־די
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 :לש םרפז תא

 קישזדורג קחצי־םהרבא
 (םאט) קישזדורג הרובד־לטע
 היבוט ןב קישזדורג דוד־דרהא

 היבוט תב קישזדורג הרש
 לישרעה תונב קישזדורג הוחו האל

 גרבנזייא הירא
 (קישזדורג) גרבנזייא הדיירפ
 הגייפ ,השמ ,הרש :םהידליו

 רענבוד לחר רענבוד ףסוי
 ,לישרעה לידנייש ,הנח ,לרפ :םהידליו

 ליוולעוו
 (קישזדורג) הבוט ותשא ,עקוואיפ לווייפ

 קחצידבהרבא ,הזיור ,הגייפ :םהידליו
 ד "יה ,האושב ופסנש

 :םיחיצנמ

 ותחפשמו קישזדורג חיכומ
 ותחפשמו קישזדורג לישרעה

 התחפשמו (!רישזדורג)ןאיפאס האל
 קישזדורג הזיור

 לארשיב

 !י נ ע ד נ א ןקיכייא םוצ
 :ןאמ *₪₪*₪₪*

 ל״ז ןאיפאס דודדרהא
 לארשי ןיא קסוטלופ יאצוי דעוו ןופ דילגטימ

 לארשי ןיא ןבראטשעג 199(. -
 :ןרעטלע סנאמ

 (ץכ) האל-עטיא ץא ןאיפאס השמ
 :ןירעגעווש

 ןאיפאס הוח
 :רעגאווש

 ןאיפאס ריאמ
 :רעגאווש

 ןאיפאס ףלאוו ^
 :ר ע ג י ו ו ש ׳־;■■■:_%

 ןאיפאס־ץיוואראה הרובד
 דוד ןרהא

 ד״יה ,ןעמוקעגמוא עלא
 הוח

 :רעיורט ןיא

 קישזדורג־ךאיפאס האל
 לארשי ,םידוב



 רכזל
 (אתש ןב)ןייטשרבליז דוד עשוהי :באה

 (אגרש תב) הקנדג הדניה־לחר :הדודה
 (אגרש תב) ץרוש טמירפ :הדודה

 האושב ופסנש
 (השמש תב) ןייטשרבליז הקבר :םאה

 1962 תבטב ׳אב הרטפנ

 :תוחיצנמה
 (ןייטשרבליז)ץירומ לחר

 (ןייטשרבליז) הק׳זדנא היח
 לארשיב

 !הנעדנא םוצ

 :ןרעטלע עגיימ
 במאד האל ןוא היבוט ןופ רעטכאט יד הכלמ

 :רעדירב ןוא רעטסעווש
 הא עשאב ,םהרבא רעדניק יד טימ עינאמ

 ןאמשטיר לשרעה
 ווארטעפ לטע ,לדנעמ

 רעבאהביל הרובד ,לקנעי
 קנעדנא רעייז דובכ

 ןטאטש .פ ,קינבערס םירמ

 חצנ ןורבזל

 ןוד (שיבייל) הירא
 1934*ב רטפנ

 התפסנ — הז ור :ותשא

 ופסנ — ותחפשמו קנומ

 היסורב הרטפנ — ,ן ו ד הל ב

 ןוד קחצי

 ןוד קחצי

 (השחרמ ג״י) 26.9.1966 — ץראב רטפנ

 :החיצנמה

 (יקסנימק תיבמ)ןוד (הינרפ) הדירפ

 םלוע דבזל

 :אבא

 קעשזנארד לישרעה

 :אמא
 הרובד־הנח

 :םיחאה

 למהרבא ,קחצי ,הדוהי

 :תויחאה

 הרש ,לטא ,היח

 ד״יה ,האושב ופסנש

 :חיצנמה

 ןרעשזנארד הירכז
 לארשי ,םי־תב



 הרפש האלו לאוי־הדוהי הזנחנ

 ל״ז רוטקריד יכדרמ ׳ר
 .תוכילה רשיו תמא רבוד ,םימש אריו הרות־ןב

 ש״ע הקדצ דסומ יאבג ;וידסיממ דחאו קסוטלופב "הרות דומלת" יאבג
 ,הרוהט שפנו בוט בל לעב !רוג ידיסח י״ע דסונש "םנה לעב ריאמ יבר"

 .ותלוכי הצק דע הרצ תעב תלוזל רזע

 :ימא

 ל״ז (ןייטשנרוב) רוטקריד החונמ־היח
 ןישלש וטיגב המחלמה ןמזב דחוימב ,רתסב םיכרצנל הרזעש תינקדצ השא

 .היתוחוכמ הלעמל שרוד 1,כל הרזע ,(ןינוק י״ע

 :יתוחא
 םיזנרטש לאומש הלעב םע המחנ

 רתסאו הרובד ,יבצ־השמ םהידליו
 :יתויחא

 רוטקריד הרפשו הרובד
 .■ך״ע ץיבוקשרה־יקסלשנ היתב תינברה תדימלת

 1 ^7' .קסוטלופב י״וגא תונב ר״וי ^ ך■
 ש״מי םינמרגה םיחצורה ידיב וחצרנ םלוכ

 :יחא ^^
 (קינלמ תיבמ) האל ותשאו רוטקריד לאוי־הדוהי
 הכרבל םנורכז — (ב״הרא) ,סל׳גנא םולב ורטפנש

 --- ד״י,ד _ ב״וש ,םייח ׳ר תב רגילק הניד |

 יגילק הניד ד״יה - ריאמ ,ר תב ץעינעילעשטסעשפ לחר -;£(0(00[

 ץעינעילעשטסעשפ לחר

 :םיחיצנמה
 לארשיב רוטקריד האלו ךורב



 ק כ ע ד כ א ןקיגייא םוצ

 !ל נ ע ד נ א סעד

 :ןירעגעווש ןוא רעטומ ,יודפ רענעבעגעגרעביא רעיירטעג רעד ןופ

 יקס נ יבמ עד (הדע) אשזדע
 הכרבל הנורכז

 — ןראוועג ןסירעגקעווא זדנוא ןופ גנוי דזא זיא עכלעוו
 ראי 53 ןופ רעטלע ןקידנעילב ןיא

 המכח ,טייקיצדאהטוג ריא ןסעגראפ טשינ לאמנייק ןלעוו רימ
 !ןשטנעמ וצ טפאשביל ןוא

 :רעיורט ןפיט ןיא ןקיבייאראפ
 יקסניבמעד ןימינב ,ןאמ

 עילימאפ ןוא יקסניבמעד םהרבא ,ץז
 ןאמ ריא ןוא (יקסניבמעד) טראגנייוו הניד ,רעטכאט

 יולסניבמעד הרופצ ,רעטכאט
 יקסניבמעד־ארבערס לחר ןוא השמ

 יקסניזנאוואנ־יקסניבזנעד עשטכאר

 :םנירעגעווש ןוא רעדירב ,ןרעטלע עביל ערעזדנוא
 עשראוו ןיא 1915 ןיא .טשעג יקסניבמעד המלש

 (ןאמאניצ) יקסניבמעד עדלאג
 לארשי ןיא 1964 ןיא ןבראטשעג

 עשטכאר דרפ ןייז ןוא יקסניבמעד עשיז
 םינאלס ןיא ןעמוקעגמוא (יקסנימאוואנ)

 1942 ראי ןיא (ןליופ)
 עציניוו ןיא ןעמוקעגמוא יקסניבמעד עיניפ

 1943 ראי ןיא (עניארקוא
 אראד דרפ ןייז ןוא יקסניבמעד קחצי

 (דנאטשפיוא־אטעג רעוועשראוו תפ ןדלעה)
 רענאזיטראפ־ןקאילאפ יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 1943 ראי ןיא
 :רעיורט ןיא ןקיבייאראפ

 יקסניכמעד־ארבערס לחר ץא השמ
 לארשי ןיא - יקסניבמעד ןימינב
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 םלוע רכזל

 ל״ז ,וימי ימדב רטפנש םיוב ןד״עשוהי :יבא

 לטנזור תיבמ םירמו קחצי תב הרש־היח :ימא

 אריפש ןויצדב הלעב ,הגייפ :יתוחא

 לבייל םנבו םירמו הניד :םהיתונב

 הרובד :יתוחא

 השמ :יחא

 :יתוחא

 ןורהא :יחאו

 ד״יה ,םיצאנה לש הדמשהה תונחמב ופסנש

 דעל ךורב םרכז יהי

 קיטייוו ליפ םימ

 עטסביל ןוא עטסרעייט ערעזדנוא דימ ןענאמרעד

 ןאמצלאה רסיא ןב יבצ :ר עט א פ
 אפראק יבצ יכדרמ תב לחר :ר ע ט ו מ

 :רעדורב
 ןאמצלאה יבצ ןב דונח

 :רעטסעווש
 יבצ תב הקבר־םירמ
 ןעמוקעגמוא ןאמצלאה
 אטעג רעוועשראוו ןיא
 םאק ןושמש תב הרש

 ןב ןושמש :רעדורב
 ןאמצלאה יבצ

 תב לריצ :ר עט ם עווש
 ןאמצלאה יבצ

 קנעדנא רעייז דובכ

 :םיחיצנמה

 (ןמצלוה תיבמ) םיוב הבוטו םהרבא

 :רעדניק יד
 ןאמצלאה רפיא ןוא עדלאג

 םיוב הבוט

 :וניריקי רכזל

 :םירוהה
 ץכ יבצ ףסוי ןב בקעי

 (קי׳צייר תיבל) יכדרמ תב הטנעיו

 ןצראה ןיא קיטייוו ןרעווש טימ

 בקעי ןב יכדרמ :יחא
 םנבו הכלמ ותשאו

 ץכ השמ :יחא
 םנבו לטיג ותשאו

 תב הניירב :יתוחא
 השמ הלעבו ץכ בקעי

 םנבו דרובסיו

 השמ : דמוע ,יכדךמ הניירב :ןימימ

 ש״מי םיצאנה םיסגלקה ידיב ותמוהש
 םמד םוקני םשהו ךורב םרכז יהי

 ערעזדנוא רימ ןקיבייאראפ
 ,ןעניזוק עביל ערעייט
 ןיא ולאפעג ןענעז עכלעוו
 יד ךרוד אטעג רעוועשראוו

 :םיחצור עשיצאנ

 :םיחיצנמה
 ןמצלוה רפיא הלעבו ץכ תיבל הקבר

 (בייל) הירא־הדוהי

 שזאקעיפ הקברו םחנמ ןב הירא־הדוהי
 .גרא רעשיטסינויצ רעד ןיא דילגטימ רעוויטקא

 דראבסארג ףסוי תב עקייח :יור פ ןייז
 רעטכאט רעייז ץא לוש־סקלאפ ןשידיי ןיא ןירערעל

 5םמד תא םוקני םשה

 עילימאפ ווא רגונ ,סידאלג
 ןאמצלאה רפיא ןוא עדלאג

 םיוב הבוט
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 קנעדנא ןקיבייא םוצ

 :ר עט אפ ןוא ןאמ

 ל״ז לעדנעה רזעילא

 23.11.69 םעד ,לארשי ןיא רעטלע ןעירפ ןיא ןבראטשעג

 רעד ןיא רעטעבראטימ עוויטקא יד ןופ רענייא ,ןקסע רעכעלטפאשלעזעג

 הרשכה ףיוא םיצולח עטשרע יד ןופ ןוא ,קסוטלופ ןיא עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ

 (ןליופ) וואשילעיוו ןיא

 :רעצ ןפיט ןיא

 רעדניק יד ןוא (לעמעז) לעדנעה עדיירפ
 לארשי ,הוקת־חתס



 ר ע ז ד כ ד א ןופ קנע דנ א ם עד

 :רעטאפ
 ביורטנייוו קחצי

 :רעטומ
 (אשזור) הניד

 אטעג רעוועשראוו ןיא ןעמוקעגמוא

 :רעדורב
 ביורטנייוו השמ

 :רעדורב
 (אשחר) עלייב יתפ ןוא ביורטנייוו לאיזוע

 1944 טסוגיוא ןט19 ןיא ןאזיטראפ םלא ףמאק רעצינול ןיא ןעמוקעגמוא

 :רעטסעווש
 ןעמוקעגמוא — ביורטנייוו ענעה

 ןופקנעדנאפעד

 :ןטאטש .ראפ יד ןיא ןרעטלע ענעבראטשראפ עניימ

 1958 ץיס ׳כ ןיא .טשעג ,טניוודראנ השמ

 1960 לולאב ג״י ןיא .טשעג ,(אינשיוו) טניוודראנ עסעפ

 עקטור יורפ ןייז ,אינשיוו ליוונייז השמ
 ןעמוקעגמוא — םייח ,םולש ,לסאי רעדניק ערעייז טימ

 ןעמוקעגמוא — רעדניק 4 ןוא לעגנע טעכאי ןוא ףסוי עשיז ןוא עסעפ השמ

 ןטאטש עטקינייאראפ יד ןיא .טשעג ,ןאמרוג עשיז

 - (ןאמרוג) האל־עגייפ יתפ ןייז ,ןהאק המלש
 ןעמוקעגמוא

 :טקיבייאראפ

 ןטאטש .ראפ ,ןי־ואק .נ אינא

 עגייפ ןוא המלש

 השמ ןוז ןייז ןוא קחצי

 :ן ק י ב י י א ר א פ

 ביורטנייוו םולש
 ביורטנייוו ןבואר

 לארשי ,ןולוח

 החפשמ ןוא לעגנע טעכאי

 החפשמ ןוא ליוונייז השמ



 קנעדנא ןקיכייא םוצ

 טכארבעגמוא ןענעז םאוו ,עטסביל ןוא עטסרעייט יד ןופ

 : רעדרעמ יצאנ יד ךרוד ןפוא ןשיראבראב א ךיוא ןראוועג

 אינשיוו בייל־שרעה
 ד״יה ,עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא ,1888 ראי ןיא ןריובעג

 אינשיוו אטע
 ד״יה ,עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא ,1888 ןיא ןריובעג

 אינשיוו לארשי
 ד״יה ,אטעג רעוועשראוו ןיא ןעמוקעגמוא ,1910 ןיא תיובעג

 אינשיוו השמ
 ד״יה ,אטעג רענליוו ןיא ןעמוקעגמוא ,1912 ןיא היובעג

 אינשיוו םייח
 ןרעטלע יד טימ ןעמאחצ ןעמוקעגמוא ,1917 ןיא חיובעג

 אינשיוו ןושרג
 ןרעטלע יד טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא ,1923 ןיא תיובעג

 אינשיוו עינעה
 ןרעטלע יד טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא ,1925 ןיא ןריובעג

 לארשי

 השמ

 ןענעז עכלעוו אראלק יודפ ןייז ןוא אינשיוו המלש ןופ קנעדנא םעד

 ,לארשי — ןלוגה־תמר ןיא עפארטסאטאק־אטיוא ןא ןיא ןעמוקעגמוא שיגארט

 1971 טסוגיוא ןט*8 םעד

 :רעיורט ןפיט ןיא

 דיירקנארס ןיא ,(םיובנייש) אינשיוו לדנימ

572 



 םלוע דבזל

 ןיטשניד אבא־לאומש
 ד״יה ,האושב הפסנ — 1888־ב דלונ

 (גרבלוש תיבל) ןיטשניו הקבר־הגיפ

 ו״שת רייא ׳ט־ב ,הינלופל היסורמ הרזחשכ הרטפנ — 1890־ב הדלונ

 רמות םנבו ריאמ הלעב םע התפסנש ויטשניו־שידג הרש

 1971 טסוגואל 8־ב ,לארשי — ולוגה־תמרב םיכרד תנואתב

 :םיחיצנמה

 ןיטשנייו השמ

 ןהפ־ןיטשניו הינה

 רכלבי־ץטשניו היח

 ץמשניו רשא

 ץמשמלואדימשניו הנח

 לארשיב םהיתוחפשמו
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 ןופ קנעדנא םעד דוכב

 :םיכפש ערעזדנוא ןופ קנעדנא םעד

 קינלעמ לרעפ ןוא הירא־בקעי ׳ר

 :דניירפ ערעזדנוא

 קארטאיוו לטיג ווא לארשי

 השמ ןוא בקעי :ןיז 2 ערעייז טימ

 ש״מי םיאמט עשיצאנ יד ןופ ןעמוקעגמוא

 םמד תא םוקני םשה

 :ןקיבייאראפ

 קעשזנארק־ןיטעטש עזיור ץא קחצי
 לארשי ץא

 :רעטאפ ןיימ
 ל״ז ןמסוז םולש ׳ר
 לארשי ןיא ןבראטשעג

 :יודפ ןייז
 ןעמוקעגמוא — הוח
 :רעדורב ןיימ

 ןעמוקעגמוא — למהרבא
 :רעדורב ןיימ

 ןבראטשעג — לוולעוו
 -'■.׳?.• לארשי ןיא

 :רעדורב ןיימ
 החפשמ ווא עילע-

 ןעמוקעגמוא
 ןמסח םולש ׳ר

 :ןאמ ריא טימ ןאמסוז לחר :רעטסעווש ןיימ
 ןעמוקעגמוא — רעדניק ערעייז ןוא ןאמאניצ השמ

 םמד תא םוקני םשה

 :רעיורט ןיא

 לארשי ,(ןאמפוז) אנילאמ הנח

 חצנ ןורפזל

 :ירומ יבא
 ה״ע ןמצלז דודי־לאומש ר״ב בד ׳ר

 :יתרומ ימא
 (ןמצלז) ה״ע ףסוי ׳ר תב הנא

 :יחא
 ד״יה םינב 3ר (ןאמלעמ תיבמ) הכלמ ותשאו ןמצלז דוד־לאומש

 . :יחא
 ד״יה (ץכ תיבמ) הקבר ותשאו ןמצלז םהרבא

 :תויחאה
 ד״יה ב״בו יכדרמ הלעבו הרופצ

 ד״יה ןיטשנירג לדנמ־םחנמ הלעבו הדור־הניד

 ד״יה םידלי 3ר ץיבורדנס לדנמ־־םחנמ הלעבו לחר

 :חיצנמה

 לסירב ,ותחפשמו ןמצלז בקעי



 :ןרעטלע ערעזדנוא ןופ קנעדנא םעד

 יקסנילעשז עדלאג־רתסא

 (ןייטשנראב :םייה, רעד ןופ)

 1940 ןיא רעדלעוו עשיסור יד ןיא ןעמוקעגמוא

 יקסנילעשז םהרבא

 1958 ראי ןיא לארשי ןיא ןבראטשעג

 :ןקיבייאראפ

 יקסנילעשז לווייפ
 יקסנילעשז סחנפ

 יקסנילעשז״שטיוואפיל טעמירפ
 יקסנילעשז לדנעמ

 יקסנילעשז לאקזחי
 יקסנילעשז־יוועל אנראשט

 סעילימאפ ערעייז ןוא
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 םלוע רכזל

 :רעטאפ

 ןהאק (עקרעב) בד

 :רעטומ

 ןהאק לדניירב

 :רעטסעווש ןוא רעדירב

 ןהאק חנ

 ןהאק עשטייח

 :הרקיה ודיתוחאו ימא ,יתשא רכזל ןהאק־קאווטיל עשטכאר

 ל״ז ןהאק־רעלסעט הפסוי ןהאק־לעפראנק הדש
 לארשיב הרטפנו הימי ימדב הפטקנש

 :רעיורט ןיא

 עדאנאק ,ןהאק ללח
 עקירעמא ,ןהאק״שטיוואמאלש הרובד ן

 לארשי ,ןהאק־דעלסעט עפסאי

 :םיחיצנמה
 לארשי ,רלסט ןויצ־־ןב :לעבה

 לארשי תלפט השמ :ןבה
 ׳ הדנק ,ןהאק ללה :חאה

 ב״הרא,ןהאק־שטיוואמאלש הרובד :תוחאה

 קנעדנא ןקיכייא םוצ

 קנעדנא ןקיכייא םוצ
 :רעטאפ

 קארט םהרבא
 :רעטאפ ןיימ

 יקצינראי רשא
 :רעטומ

 קארט עדניה

 :ר ע ט ו מ ןיימ

 יקצינראי לטיג
 דנאלסור ןיא ןבראטשעג

 ד״יהו הכרבל םנוירכז

 :רעטסעווש
 שטיוואטראפ־קארט אבול

 1906 — ןרדבעג

 :רעטטעווש
 ,קארט םירמ

 1920 ןיא קסוטלופ ןיא ןריובעג

 םיצאנ יד ייב דנאלסור־סייוו ןיא ןעמוקעגמוא עלא
 ד״יה

 :רעיורט ןיא

 יקצינראי לוולעוו ץז רעייז
 קראירינ ץא עילימאפ ןייז ץא !

 :רעיורט ןפיט ןיא י

 קארט־שטיוואפייפ תור :רעטכאט
 | רעדניק ןוא ןאמ ןטימ

 רעדניק ןוא יורפ טימ קארט םייח :ץז

 קארט לשרעה :ץז !
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 ןה כ ע ד נ א ןקיכייא םוצ

 :רעטומ ןיימ

 (ןייטשרעבליז) םילאזורעי עקטע
 :רעטסעוו ש

 םירמ
 :רעטסעווש

 עגייפ
 :רעטסעווש

 ה י ח
 :רעטסעווש

 רתסא
 :רעדורב

 לאפר

 קצעיוואזאמ־ווארטסא ןיא ןעמוקעגמוא

 םמד תא םוקני םשה

 :רעיורט ןיא

 םילאזורעי םהרבא רעדורב ץא ץז
 לארשי ,םי־תב

 חצנ ןורכזל

 :וניבאו ילעב

 ד״יה הדוגי ןושרג ןב לדנמ
 1887־ב קסוטלופב דלונ

 .ריעה לש םינושארה שוביכה ימיב םינמרגה י״ע תמוהשכ היה 52 ןב

 וויצ םינמרגה .ץשארה גרוהל אצוה — םידוהי 8 דוע םע תסנכה תיבב בשישכ
 רוב םימי 3 ירחא ורכ ,תויכבו םינותחת רחאל ךא ,תויווגה תא ףורשל הליחתב

 .םלוכ תא םש וסינכחו

 .םינמרגה י״ע ףרשנ רשא ,תיב אלל םידלי 5 םע יתראשנ

 .תוירבה לע ביבחו לבוקמ .דובכבו הענצב וייח לכ תא יחש למע שיא היה

 תידוהיה קסוטלופ ונריע לש םינושארה תונברקהמ היה הז חור רקי שיא
 .דוע הנניאש

 !דעל ךורב ורכז יהי

 התיב ינבו הרוגי חלב ותשא
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 םלוע רכזל

 :באח
 םלוע רכזל

 ץכ ללה־ריאמ
 קסוטלופ תליהקב סנרפ היה תונורחאה םינשב

 ץיצוניוכ לואש־השמ

 :ותשא השרוו וטיגב לארשי תרובקל אב

 ; (הדוגי) ץיבוניוכ האל :םאה

 :םידליה לטע־הרש
 ןתנ :תונבה

 םירמ הקבר־הנייש ,לסיחהגייפ ,האל־רתסא
 הקבר ןייטשניבור־ץכ תיבמ לחר

 הקנילברטב ופסנ םלוג ן

 :רכזל

 המחנ
 דניווראנ םירפא

 :ותשא דנלדירפ המיס

 (ץיבוניוכ) הרובד דנלדירפ שיבייל

 :םנבו יקסבלארזי־דנלדירפ תיבמ הקלחר
 גרבנזייא־דנלדירפ תיבמ הקנילצ

 ריביסב ותמ םלוכ

 םמד םוקני םשה

 קחצי

 :םיחיצנמה
 :םיחיצנמה

 ץיכוניוכדבביל דבכויו קחצי ץכ הלהו םולש

 לארשי ,ץכ לדוי
 לארשי ,הינתנ

 !ינעדנא ןקיכייא םוצ

 :רעדורב ןרעייט ןיימ

 ל״ז יולה ןימינב ר״ב א ק ם אל ןמלז

 סעדנאב עשיטסישאפ יד טימ ףמאק ןיא ןעמוקעגמוא שיגארט זיא רעכלעוו
 .גירק־סגנויירפאב ןשינאפש םעניא

 םיבורק ןוא ןרעטלע ערעייט ע נ יימ

 ןוא עשיליופ ,עשיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא רעדא ןבראטשעג ןעגעז עכלעוו
 .גירק־טלעוו ןט2 םעניא םיחצור עשיניארקוא

 ד״יהו קנעדנא רעייז דובכ

 :רעיורט ןפיט ןיא

 (אקסאל) הורד עקשאש
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 קאינפיל בקעי השמ (לוולעוו) באז גנילרטש לחרו לבייל

 גנילרטש םחנמ ר״ב הירא רקיה באה
 קאינפיל בקעי־השמ ׳ר תב לחר הרקיה םאה

 קאינפיל לאוי ר״ב בקעידרשמ רקיה אבסה
 קאינפיל קחצי ׳ר תב הרש־היח הרקיה אתבסה

 ותחפשמ לכו קאינפיל בקעי־השמ ר״ב לוולעוו באז רקיה דודה
 ןהירוהו הקרוקס רתסאו הגייפ תורבחה

 א״שת ,תבטב ד״כב רטפנ
 ב״שת ,ןושח ׳בב הרטפנ
 ש״ת ,ןושחב ט״כ רטפנ
 ץ״רת ,רייאב ר הרטפנ

 הדמשהה תונחמב ופסנש
 האושב ופסנש

 םמד תא םוקני םשה

 :םיחיצנמה
 (גנילרטש תיבל)יקסמוח םירמו בקעי

 לארשי

 תומשנ רכזל

 :םירוהה
 ואדנל (שירעב) בד
 ואדנל האל־הדניה

 :תוחאה
 ,לסק לטיג־הרש

 הרובד םתבו םהרבא הלעב
 :חאה

 ואדנל םהרבא
 סיגה

 ףרודסריאמ דוד־יאמש
 ד״יה ,תיצאנה האושב ופסינש

 :םיחיצנמה
 (ואדנל תיכל) ןימשניו הרוכד

 השמ הלעבו
 (ואדנל תיבל)ןממפואל תור

 םהרכאו לאפר םינבהו



 חצנ ןורכזל

 ל״ז ןייטשנטכיל החמש־לאומש ׳ר :ר עט אפ ןיימ
 .דיסח רערעג א .תוירבה לע דבוכמ א ןוא םימש־ארי א ,הרות־ןב א דיי א
 דומא רבוד ןוא רשי שיא ןא סלא טנאקאב .טאטש ןיא רחסימ־סיורג טריפעג
 ענעדישראפ ןיא ןטערטראפ ןוא הליהק רעקסוטלופ רעד ןיא רעזאד ןעוועג
 "םרערעהראפ" יד ץפ רענייא .סעיצוטיטסניא עשיפארטנאליפ ןוא עשיטאטש

 .הבישי רעקידראוואנ רעקסוטלופ רעד ןיא

 ל״ז (ןאמבייל) ןייטשנטכיל עלחר ר ע טומ ןיימ
 עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא עדייב

 ל״ז ןייטשנטכיל (עשטבייל) הירא־הדוהי :יר ע ד ו ר ב ןיימ
 1960 ראי ןיא דנאלשטייד ןיא ןבראטשעג

 (גייווצנעמולב) עזיור :יודפ ןייז
 עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא

 ,(ןייטשנטכיל) אקטארק הנח :ר עט ס עווש עניימ
 דניק א ןוא השמ ןאמ ריא

 ןייטשנטכיל (עלאס) הרש
 (ראליפ) ןייטשנטכיל עשאב

 עקנ׳ילבערט ןיא ןעמוקעגמוא

 ל״ז (רענאשזור לדנעמ) ןאמבייל לדנעמ ׳ר :עדי י ז ןיימ
 םידסח רערעג עפראש יד ץפ ץא ןגנמ רעטסווואב

 .1940 ראי ןיא עשראוו ןיא ןראוועג רטפנ

 ל״ז (ףראדסריאמ) ןאמבייל הרש :עבאב ןיימ
 1923 ראי ויא קסוטלופ ןיא ןבראטשעג

 ןאמבייל (לדוי) הדוהי :רעטעפ ןיימ
 רעדניק 3 טימ (ןייטשנראה) ןאמבייל עקטיא :יודפ ץא

 ןעמוקעגמוא

 (ןאמבייל) גרעבניילק לזייר
 (ןאמבייל) רעטומלרעפ עלעביוט

 (ןאמבייל) גניר עטנעי
 (ןאמבייל) ןייטשנווילא דבכוי

 ןייטשנטכיל הכלמ :עמומ ןיימ
 עילימאפ ןוא ןייטשנראה דוד־בקעי ןאמ ריא ץא

 (קסלעשאנ ץפ) החפשמ ץא קעבלא ריאמ־עשטיא
 (קצארעס ןופ) החפשמ ןוא םוקראמ החמש

 ןעמוקעגמוא עלא

 םמד תא םוקני םשהו קנעדנא רעייז דובכ

 :טקיבייאראפ

 לארשי ןיא ,ןייטשנטכיל עשוהי
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 חצנ ןורכזל

 (טחוש ןמלז) ל״ז ב״וש רקספיל ןמלז־המלש ׳ר
 1932־ב רטפנ

 :ותשא
 1920-ב הרטפנ - ל״ז (הגייפ) האל־הרופצ

 1966*ב ביבא־לתב רטפנ — ל״ז רקספיל ריאמ

 :םיחא
 196ד־ב קרוירינב רטפנ — ל״ז השמ

 1917-ב ןילופב רטפנ - ל״ז רודגיבא־םייחו

 :תוחא
 ד״יה ,האושב התפסנ — עבש־תב

 :תוחא
 1965־ב הדנקב הרטפנ — ל״ז לדניירב

 :חא
 ד״יה ,האושב הפסנ — ח נ

 רקספיל ריאמ

 רקספיל האל הרופצ ב״וש רקספיל ןמלז

 :םיחיצנמה

 (ל״ז רקספיל ריאמ לש ותשא) רקספיל המחנ״רתסא
 ביבא-לת ,ב״בו יבכוכ הרובד

 ביבא״לת ,ב״בו רקספיל קחצי
 סריא-סבואב ,רקספיל לאיתוקי

 םריא״סנואב ,ב״בו רקספיל באז
 םריא-סנואב ,ב״בו רקספיל ןמלז

 ביבא־לת ,ב״בו (ל״ז חב לש ונב) רקספיל באז



 םיבור ,ל ןוא ןרעטלע ערעזדנוא ןופ ,רנעדנא םער
 :ענעבראטשראפ ןוא עגעמוקעגמוא

 ינאוואלאמ קחצי ר״ב שלנייב ןימינב ףסוי ׳ר
 ןבראטשעג —

 - ינאוואלאמ בייללחירא תב עשאכדורש
 שטירזעמ" אטעג ןיא ןעמוקעגמוא

 ינאוואלאמ שינייב ןימינב ףסוי ר״ב קחצי
 עילימאפ רעד טימ עסעפ :יודפ ןייז

 קסאוו בייל־הדוהי ר״ב סחנפ
 (ינאוואלאמ)קסאוו שינייב ןימינב ףסוי תב לחר

 רעדניקערעייז — םייח ןוא םהרבא

 :ןופ קנעדנא םער

 השמ ןב םיל עשוהי

 ד״יה ,םאטעג יד ןיא ןעמוקעגמוא עלא

 :ן ק י ב י י א ר א פ

 ןיטשרוכ־ינאוואלאמ עפיצ ןוא המלש
 עיפלעדאליפ

• 

 :טקיבייאראפ

 סיל חבוט

 לארשי ןיא

 ;ןרעטלע ערעייט ערעזדנוא ןופ רכז םער
 ןלנעדנא םער דובכ

 סקידראמ ןרהא
 עניימ עלא ןופ 1942 ןיא ןעמוקעגמוא — 1885 ןיא .בעג

 (ףארב תיבל) סקידראמ עמולב

 םיבורק עדאנאק ןיא 1956 ןיא .טשעג — 1885 ןיא .בעג

 ל״ז טסארפ באז
 (א״לביש טסארפ דוד ןוא הרש ןופ ןוז) ן

 ראי 25 ןופ רעטלע ןיא טייהרעגנוי .טשעג

 (א״לשת בא־םחנמ) 1971 טסוגווא ןיא

 םיצאנ עקיטולב יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 םישודק ןאילימ 6 יד טימ ןעמאזוצ

 :ן ? י ב י י א ר א פ

 סקידראמ־טסארפ הרש
 םקידראמדאמרעל אזאר
 לארשי ןיא ,םקידראמ דוד

 רעצלעמ ןעלעה

 ןטאטש עטקינייאראפ



 :ןופ קנעדנא םער :ןופ קנעדנא םער

 ל״ז אדאגיוו לאומש םייח
 תשחב ׳א 1941 ןיא דנאלסור ןיא .טשעג —1894 ןיא .בעג ,1872 .בעג ,קינלעמ שרעה דוד

 (קינלעמ) אדאגיוו עקלע ענייש 1942 באב ׳ה ,דנאלסור ןיא ןעמוקעגמוא ן

 ,1876 .בעג ,קינלעמ עסעפ ׳
 1928 ,קסוטלופ ןיא .טשעג •

 1949 ירשת ןיא דנאלשטייד ןיא .טשעג — 1898 .בעג

 (רעטכאט) אדאגיוו האל־עלייב
 ! 1941 ןיא ,דנאלסור ןיא .טשעג — 1922 ןיא .בעג

 :ןקיבייאראפ 1911 .בעג ,(רעטכאט יד) קינלעמ האל הוח
 (אדאגיוו)יקצינראשט עפעפ 1946 וואלצארוו ןיא .טשעג

 ,1902 .בעג עילימאפ תא (ןוז רעד) קינלעמ בקעי
 (אדאגיוו) ינאתאלנטב אלעה

 אדאגיוו יהשמ ץא הילדג ,םהרבא
 1943 .י ןיא ץינינאל ןיא ןעמוקעגמוא

 :ןופ קנעדנא םעד 1905 .בעג ,עילימאפ ןוא ףסוי
 החפשמ ןייז טימ ןעמוקעגמוא

 1892 .בעג ,ןבואר יקצינראשט :ר עט אפ

 1943 ראי דנאלסור ןיא .טשעג 1908 ןיא .בעג ,עילימאפ ןוא לאומש

 1895 .בעג ,יקצינראשט היח עטלא :ר ע טומ 1943 ןיא עשראוו ןיא ןעמוקעגמוא
 1928 ,תבטב ׳א ,קסוטלופ ןיא .טשעג

 1913 ,בעג יקצינראשט בייל לילדג :ר עדו ר ב
 ד״יה ,עילימאפ רעצנאג ןייז טימ ןעמוקעגמוא

 לארשי ןיא .טשעג יקצינראשט לאומש :רעדורב ןוא ןוז טקיבייאראפ
 ,רינלעמ םהרבא

 לארשי ,דול
 :רעטכאט יד טקיבייאראפ
 (יקצינראשמ) קינלעמ אלימ

 קנעדנא ןקיבייא םדצ

 ןרעטלע עביל ערעזדנוא

 קינלעמ עשאכ ןוא לקאי
 ןעמוקעגמוא

 םמד תא םוקני םשה

 קיבייא ףדא טצירקעגנייא ןביילב ריא טעוו רעצרעה ערעזדנוא ןיא ףיט
 רבק ןטנאקאבמוא רעייא ףיוא הבצמ רעזדנוא ןייז• תורוש עקיזאד יד ןלאז

 :רעדניק ענעבילבעגנבעל יד
 עילימאפ ןוא רתלא
 עילימאפ ןוא הירא

 עילימאפ ןוא טעמירפ
 לארשי ןיא עילימאפ ןוא הרש

 עילימאפ ןוא ןימינב
 (עדאנאק ,אטנאראט)



 קנעדנא ןקיגייא םוצ

 :ןרעטלע עניימ

 ל״ז קינלעמ הרש־היח ןוא רורב השמ

 :רעטסעווש ןיימ

 רעדניק 6 טימ אקנאלקש רעזייל ןאמ ריא ןוא לדנייש

 ש״מי ןשטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא

 :רעדורב ןיימ

 קינלעמ חספ שריה רורב

 1947 ,קראי־וינ ןיא ןבראטשעג

 אקנאלקש עיליזנאפ

 :עמומ ןיימ

 ןיז 2 ןוא ל״ז טרעבלאה לאקזחי ןאמ ריא טימ עניירב

 רעדניק ןוא יורפ טימ קינלעמ לדוי
 ןעמוקעגמוא

 ד״יה ,עילימאפ ןייז ןוא קינלעמ םהרבא

 ד״יה ,עילימאפ ןייז ןוא לדנעמ־השמ

 ד״יה ,עילימאפ ןייז ןוא ןרהא־השמ

 אבשזעיוו עטאלז ץא עייש

 ד״יה ,דוד ןוא למהרבא ןיז 2 ערעייז טימ

 יורפ ןוא קינלעמ הדוהי

 ןטאטש עטקינייאראפ
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 ענעמוקעגמוא ןוא ענעבראטשראפ ,החפשמ ןוא ןרעטלע ,ערעייט ןוא עטגעאנ ערעזדנוא

 רימ ןענאמרעד קיטייוו ןוא רעצ ןפימ טימ

 (ואמיינ) לריצ ץא ,לינלעמ ףסוי
 (קינלעמ) עמולב ץא לעגנע החמש

 הנח ץא חספ רעדניק ערעייז טימ
 (קינלעמ) רתסא ץא אזאשזב השמ

 דניק א טיפ (קינלעמ) הקבר ץא טרעקוצ לבייל
 קינלעמ קחצי

 ןעמוקעגמוא על*
 עקנילבערט ןיא

 קינלטמ םהרבא (קינלעמ) טרעקוצ הקבר

 (ח״כשת טבשב ד״כ) ,עילארטסיוא ןיא ןבראטשעג — קינלעמ םהרבא

 ןעמוקעגמוא — רעדניק 2 טימ עלכימ :יודפ ןייז

 :ןקיבייאראפ

 עילארטסיוא ,עילימאפ ןוא קינלעמ המלש
 קינלעמ קחצי

 :ןרעטלע יד
 דירפ לדנעמ־יכדרמ

 (אגעשטסא) דירפ הקבר ץא
 :רעדורב

 אילעפ ןוא דירפ קעינעב
 דניק ןטימ

 :רעדורב
 תור ןוא דירפ ןמחנ

 :רעדורב
 דירפ עשטיא

 :ןדייז םעד
 אגעשטסא שינייב

 :רעטעפ םעד
 דירפ ןמחנ אגעשטסא לקנעי

 ש״מי ,רעדרעמ־יצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז טאוו םיבורק עלא
 םמד תא םוקני םשהו קנעדנא רעייז דובכ

 :רעטכעט ענעבילבראפ רעיורט ןיא יד

 (דירפ) לדנימ
 עילארטסיוא ,(דירפ) קינלעמ אטוג



 רכזל

 :םירטפנה םירוהה

 ץנימ רתסאו לדנמ
 הכרבל םנורכז

 םימיענהו םיבהאנה וניריקי

 האושה תונשב ופסנש

 ץנימ רתסא ץניה לדנמ

 :ןבה
 לדניירק ותשאו ץנימ שרה דוד

 :וינב
 םינוב החמש ,לבייל

 :ויתונב
 הרש ,רתסא ,הנח

 :תבה
 ,ןזור בקעי הלעב ,(ץנימ תיבמ) לחר
 םולש ,רתסא ,השמ ,לזייר :םהידלי

 :תבה
 יקסבולרוא יכדרמ הלעב (ץנימ תיבמ) הנח

 הגייס ,ןרהא :םהידלי
 :תבה

 טרופפר יאתבש הלעב ,(ץנימ תיבמ) הרש
 :תבה

 ץנימ קחצי הלעב ,(ץנימ תיבמ) הדניה
 רתסאו לדנימ :םהיתונב

 לאומש ונבו ןמטלב םייח :ןתחה
 !ךופשה וידבע םד תמקנ םוקניו■ הבוטל וניקולא םרכזי

 :םיחיצנמה

 ןמטלב םירמ
 רלטייה האל

 םהיתוחפשמו ץנימ השמ
 לארשיב
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 :ןופ קנעדנא םעד

 שזאצנאמ לשרעה
 (יתפ ןיימ שזאצנאמ עטאלז־עלייב

 שזאצנאמ לווייפ
 שזאצנאמ לבייל ןוא לחר

 עקטאלז ןוא לשרעה רעדניק ןוא
 החפשמ ןוא שזאצנאמ לדנוז

 החפשמ ןוא ףירב םהרבא

 החפשמ ןוא ףירב עטיא־היח

 החפשמ הא ףירב השמ
 יקסוועינראשט (לרעב) קעלאב

 החפשמ ןוא יקסוועינראשט (יודפ ןייז) לדניירב

 החפשמ ןוא חמשי לאומש

 :טקיבייאראפ

 שזאצנאמ יכדרמ
 עדאנאק

 רכזל

 :ימא ףראדסריאמ האל
 :יחא עשוהי

 :יחא םידלי 4ר הרופצ ותשא ,ךורב
 :יחא םידלי 3־ו הקלא ותשא ,ןמלז

 :ינב לחר ותשאו ןימינב
 :יחא םידלי 3ד ותשא ,בקעי

 :יחא ותשאו ןתנ

 וכע ,ףראדסריאמ דוד

 חצנ ןורכזל

 לאמנייק ןלעוו ןוא רימ ןענאמרעד קיטייוו ןוא רעצ טימ
 ןופ טיוט ןקיטייצירפ םעד ןסעגראפ טשינ

 ל״ז רעדיינשדנאל קחצי
 (ריאמ הפ הז)

 זדנוא הפ טייהרעגנוי זיא רעכלעוו
 ןראוועג ןסירעגקעווא

 קנעדנא ןייז דובכ

 עילימאפ יד
 לארשי ,וכע

 ןופ קנעדנא םעד

 (עשטאב) ךורב ׳ר :ןרעטלע ערעזדנוא
 רכזל

 קינלמ לבייפ :באה (רענימאלאג עקרעב) בד ןב ל״ז ןאמאניצ
 קינלעמ הגייפ רתסא :םאה ל״ז םהרבא תב ןאמאניצ עדלאג הא
 לארשי ןיא ןבראטשעג עדייב

 קינלעמ עקרעצ ןוא ןרהא םהרבא עשטכאר יודפ הא יקסניבמעד עשיז :ר ע ד י ר ב
 ,לבייפ ,היבצ ,עשטלאב ,לטיג םינאלס ןיא ןעמוקעגמוא (יקסנימאוואנ)

 ןימינב ,ןויצדב רעד ןיא ןלאפעג ,יקסניבמעד (עיניפ) סחנפ
 קעשזנארד עטנעי ןוא השמ יימרא רעטיור

 אטעג רעוועשראוו הפ דלעה ,יקסניבמעד קחצי
 :ןקיבייאראפ

 ןימינב הא םהרבא

 (קינלעמ) רפופ הנשוש ,ןאמאניצ־גרעבטאר עמולכ ,ןאמאניצ החמש
 ןאמאניצ (אינאס) הרש ןוא ןאמאניצ לדנעמ

 לארשי ןיא - (לכמיצ)
 לארשי ,ןגדומר
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 ןעקנעדעג קידנעטש ךייא ולעוי יימ
 רעטגייווצראפ״מיירב רעד ןופ ענעבראטשראפ ןוא םישודק

 :יקסנימאוואנ החפשמ

 ל״ז יקסנימאוואנ בייל בקעי ׳ר
 (אטעג רעוועשראוו ןיא ןבראטשעג)

 :רעדניק ערעייז טימ עמיס ןוא לשיפ
 יקסניבמעד עשיז ןאמ ריא טימ עשטכאר

 ןייטשנטכיל הקבר דרפ ןייז טימ קיזייא קחצי
 (םינאלס ןיא ןעמוקעגמוא) עמיס ןוא לשיפ ץפ רעטכאט א ,עקייח ןוא

 רעדניק ערעייז טימ עלעגייפ ןוא םעליש
 (ץיוושיוא ןיא ןעמוקעגמוא)

 /דיעצה רמושה" ץפ ןקה־שאר ,סעטאמ
 (גירני־טלעוו ןט*2 ןראפ קסוטלופ ןיא האוועג ןעקנורטרעד)

 רעטומ רעד טימ אקלול ץא קילארשי
 ל (אטעג רעוועשראוו ןיא ןעמוקעגמוא)
 לשרעה ץא לדנעמ ,קיזייא״קחצי :רעדניק ערעייז טימ עלהוח ןוא לאיחי

 (אטעג רעוועשראוו ןיא ןעמוקעגמוא)
 שוטרא ץא קיזייא־קחצי רעדניק ערעייז טימ עשטבאט ץא םוחנ

 (םינאלט ןיא ןעמוקעגמוא)
 (רעדנאוו ןיא ןבראטשעג) יקסנימאוואנ רתסא

 <טעדראמרעד)רעדניק יד טימ יקסנימאוואנ רעב םהרבא

 םמד םוקני םשהו קנעדנא רעייז דובכ

 יקסנימאוואנ םעליש ׳פשמ
1 

 :תוחפשמ יד רעיורט ןפיט ןיא

 יקסנימאוואנ לרעכ
 יקפנימאוואנ־ארכערס עשטכאט

 יקסנימאוואנ־ןמשיפ הרובד
 יקסנימאוואנ־־רעמאהקאטש

 לארשי

 ורכזל חצנ ן

 צ ןתנ־יב מאוואנ ־ יקסני;

 א םחרב ימאוואנ יקסנ

 ח יא־םיי ווא נ רס־ יקסנימא
 החפשמ ןוא

 םירמ ויקסנימאוואנ) קיפרק
 ,הרדח לארשי

 רכזל

 *קחצי 1 ריאמ ׳ץיבקטו:

 הדלוג בקטונ ׳ץי:

 רתסא בקטונ (ןייטשפא) ׳ץ י

 ןמחנ יבקטונ ותחפשמו ׳ץ

 :החיצנמה

 ןמרקא־׳ץיבקטונ האל
 לארשי
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 קנעדנא םוצ

 רעטאפ םענעבראטשראפ ןיימ

 שטיוועקטונ לשרעה
 1905 .י ןיא קטוטלופ ןיא (טנעדיזערפ־טאטש) שטשימרוב ןעוועג

 הכרבל ונורכז

 :רעטסעווש עניימ

 - עטנעי ,עגייפ ,עדניה ,עשאב ,הקבר
 ד״יה ,םיצאנ יד ייב ןעמוקעגמוא

 :רעדורב ןיימ

 ל״ז ,1968 ראי ןיא (עיגלעב) ןפרעווטנא ןיא ןבראטשעג — סחנפ
 שטיוועקטונ לשרעה

 שטיוועקטונ ןתנ
 לארשי
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 :ןופ ק נ ע ד נ א םעד

 :רעטומ רעזדנוא
 (אקלאקס) שטיוואכמיס עכענ־היח

 :רעדורב
 שטיוואכמיס שרעה־לאומש

 (ןייטשדלאג) הרש יתפ ןייז ןוא
 עמיס ןוא סחנפ ,ריאמ־עשטיא ,אזאר :רעדניק יד טיפ

 (אגיפ) לריצ יתפ ןייז ןוא שטיוואכמיס השמ
 סחנפ ןוא ענייר ,עלעג ,עמעט :רעדניק יד טימ

 שטיוואכמיס קחצי־םהרבא

>1 

 :רעטסעווש

 אוד לפאק ןאמ ריא ןוא (שטיוואכמיס) הרש
 םירמ דניק רעייז טימ (עז־ ראוו ןופ רעביתש רעשידיי א)

 ש״מי ןשטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא עלא

 :ןקיבייאראפ

 לארשי ,(שטיוואכמיס)ןיישנאז עגייפ

 דיירקנארפ ,(שטיוואגמיס) אוד עכאט
 דיירקנארפ ,שטיוואנמיס לריצ

 םלוע רכזל :סירוהה תומשנ רכזל

 ל״ז רלדנס תידיעו השמ

 1879 תנשב בורטסוא י״עש ובורובוג הרייעב דלונ אבא

 .1942־ב ןטסקבזוא תוברעב תמו

 1880 תנשב יקסלוקורטסוא תיבל קסוטלופב הדלונ אמא

 .הלופעב 1954 ראוניב הרטפנ

 :באה

 לוולעוודנייח ןב לוקוס בייל־שרעה
 קסוטלופב הליהקה דעוו רבח

 :םאה

 לריצו עשטאב תב (ינלט׳ז) לוקוס הקבר

 הרקי שפנ תלעבו בל תבוט ,דשא

 ד״יה ,האושב ופסנ

 :םרכז יחיצנמ

 רלדנס הנל
 :תוחפשמה ינבו

 ןמדלו טאקיס ,ץליא

 :החיצנמה

 לוקוס תיבמ ןמצלוה הלופ
 ואדיבטנומ
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 :ןופ קנעדנא םעד

 ל״ז ףראדסרעיימ לדניז ׳ר ןופ רעטכאט יד — ל״ז טנאנאס עיסעפ
 ,1894 ןיא קסוטלופ ןיא ןריובעג

 עפארטסאטאק־געוו רערעווש א דאנ ,24.10.1969 לארשי ןיא ןבראטשעג

 טנאנאס המלש ׳ר ןופ ןוז רעד — ל״ז טנאנאס םולש
 ,1985 ןיא עשראוו ןיא ןריובעג

 ד״יה ,עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא

 :רעדניק ענעבילבעגנבעל יד ןקיבייאראפ

 הרש ,ןבואר ,םהרבא ,לדניז

 :ןופ קנעדנא םער

 ל״ז ףראדסרעיימ לדניז
 ל״ז ףראדסרעיימ לחר
 ל״ז ףראדסרעיימ האל

 ל״ז ףראדסרעיימ הטינאח יורפ ןוא עטנ
 היבצ ,הקבר ,הרובד :רעדניק ערעייז טימ

 ל״ז ףראדסרעיימ עקלע יתפ ןוא ןמלז
 היח ,ךענעה ,הנח ,לחר :רעדניק ערעייז טימ

 גירק םעד ראפ קסוטלופ ןיא ןבראטשעג ,ןושרג ןוז רעייז
 ל״ז ףראדסרעיימ עגייפ

 ל״ז ףראדסרעיימ הנח
 רעדניק 4 ערעייז טימ ל״ז ףארדסרעיימ עגייפ יתפ ןוא עשטאב

 ל״ז ףראדסרעיימ עשוהי

 ףראדסריאמ עגייפ

 :ןקיבייאראפ

 טנאנאס לדניז
 טנאנאס םהרבא
 טגאנאם ןבואר

 (לארשי ןיא) טנאנאס הרש

 (עקירעמא) ףראדסרעיימ לקנעי

 חראדסרעיימ היבצ
 (ףראדסריאמ) טנאנאס עסעפ (לארשי ןיא) חראדסרעיימ דוד

 ףראדסרעיימ הנח ףראדסרעיימ ןושרג
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 ק ג ע ד נ א םעד
 :םיבורק ענעבראטשראפ ןוא ענעמוקעגמוא־שיגארט יד ןופ

 ארבערס הרובד עטלא

 :ןרעטלע יד
 ארבערס ןרהא־ןמלק

 ד״יה ,(ןיטשרוב) ארבערס עסיזדויח
 :רעדורב ןוא רעטסעווש
 ריאמ־ןמלז ץא הרש

 גירק־טלעוו ןט2 ןראפ .טשעג
 :רעדורב ןוא רעטסעווש

 ןויצ־ןב ןוא הרובד־עטלא
 ןיא רעטומ רעד טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמיא

 ד״יה ,1942 שזעיווסעינ
 (ארבערס) ןאמלוש עשטייח :עםומ

 ד״יה הוח ןוא האל רעטכעט 2 עריא טימ
 :רעטעפ ןוא עמומ

 ןאמרעי רענעה ץא רתסא
 ,שרעה־ריאמ ןוז רעייז טימ
 ד״יה ,קצול ןיא ןעמוקעגמוא

 :עמומ ןוא רעטעפ
 (אקצאטסילאיב)ןיטשרוב לחר ץא קחצי

 ד״יה ,קאטסילאיב ןיא ןעמוקעגמוא
 :סעדייז ןוא םעבאב יד

 ל״ז ןיטשרוב עשאב ץא שרעה־ריאמ
 ל״ז ארבערס לדיירפ ןוא בקעי־ןמלז

 :ן ק י ב י י א ר א פ

 ארבערפ השמ
 (ארכערס) סילייב ןחלאג־הוח

 לארשי ןיא

 רוכזי
 דלאוו לדאנ ןטכידעג ןטלא ןרעביא
 טליפשוצ זיא העיקש עקיבראפ לופ א
 ...טלאפ ןוא טרעדינ עדימ א ןוז יד

 .טליהעגנייא םאלפ ןיא ןעניורק רעמייב יד
 ןגאווצעגסיוא ךעלרעדניק יד טכאנראפ קיטיירפ

 ,קבאב רעגנאל רעד ףיוא טצעזעגסיוא

 ראה עטמעקעגסיוא יד ןענעקורט
 ןגארטעגוצ טכיל עטאט רעד טאה׳ס

 שיט ןטקעדעג סייוו םוצ
 .ראפ א ענעשעמ רעטכייל טימ

 טירט ערעליטש ךאב טימ עמאמ עליטש יד
 .שיט םוצ טרעטנענרעד ויז טאה

 טדיז םאוו קיניישט ןופ עראפ יד ןגארטעגטימ
 .שיפ עטליפעג ןופ היר םעד ךיוא

 טנעה רעטסאבלא עראלק ןביוהעגפיוא
 ,ןגיוא עטכייפ יד וצ ןגארטעגוצ

 טנעוו יד ףיוא סנטאש ןצנאט
 .ןגעוואב ויז ךעלמעלפ יד ןוא

 ,ארוב ןקילייה םוצ שחלב הליפת
 .זיוה ריא ןיא ןייז לאז׳ס קיטכיל

 .הרותה ךרד ץא ןייג ןלאז רעדניק

 .םיורג ןוא קראטש ןסקאוו ןלאז ייז סעבמעד יוו

 .1942 ילוי שזעיווסעינ
 טכיל א ןראוועג ןיילא עמאמ ןיימ זיא

 טנעה ענעביוהעגפיוא טימ יז טאה גאט ןטימ ןיא
 .טנערבעג הרונמ עקידעבעל א יוו

 טכיזעג׳ס טלעטשראפ טנעה יד טימ טאה ט־ג
 ...טנאקרעד טינ רע טאה רעניימ ןעמאמ רעד

 יירשעג ןכעלנייפ טימ םאלפ עמאמ
 ויוהרעדניא ףיורא ט־ג וצ זיא

 ...הנעט רעקידרעייפ טימ
 יירטעג וינעטאג ריד ויא ןיב ןעוועג ביוא

 ויור ןוא דנארב ךרוד ריד וצ ןעמוק ויא זומ
 1 עניימ ןראי ענעטינשראפ טימ

 ןביוש יד ףיוא םנפארט ןפאלק׳ס ןעוו
 ןביוטש ןגארט ןטניוו ןפייפ׳ס
 םעילאווכ עקימיוש טימ ןוא

 .םי רעקידמערוטש רעד ויז טרעזייב׳ס
 ...רוכזי

 ןעמאמ רעקיד׳תקידצ ןיימ דלאב ךיא ןאמרעד
 ןעמאזוצ ךיוא ריא טימ ןוא

 .םאטש ןיימ ןופ םוקמוא םעד
 ארכערפ השמ

 רוכב רעזדנוא ןופ קנעדנא םער
 ארבערס ןרהא־המלש
 טנעה ערעזדנוא ףיוא ןעגנאגעגסייא

 שזעיווזנעינ ןיא

 (אקסניבמעד) ארבערפ לחר ץא השמ
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 החפשמ רענעמו,רןןגמוא ןיימ ןופ קנעדגא םעד

 ש״מי רעדרעמ עשיצאנ יד דיוד
 :קצעיוואזאמדוארטסא ןיא

 ארבערס לשרעה :ר עט אפ
 (ןיטשרוב) ארבערס עלייב לחר :ר עטו מ

 לדיירפ ןוא הוח :ם ר ע ט ס ע ו ו ש
 השמ ןוא דוד־לקנעי :ר עד ירב

 (ןיטשרוב) ץנארולנייוו הרש :עטומ
 קחצי־לארשי ווא עטיא רעדניק יד טימ

 (ןיטשרוב) ןאמלוש היח :עטומ
 האל־לחר ,לדיי־המלש ,דוד רעדניק יד טיט

 רעדניק 2 ךאנ ןוא
 (.טשעג) ל״ז ןלחצי־לארשי ׳ר :ע ד י י ז

 ןיטשרוב עשטנאכ :עבאב
 ד״יה ,ןעמוקעגמוא עלא — ל״ז קחצי־לארשי ׳ר ץוח

 :טקיבייאראפ

 (ארכערס) אינשיוו (עינארכ)לדניירכ
 לארשי ןיא

 ערעזדנוא דובכ

 ןדעמלע ןןרעייט

 :ר ע ט א פ

 ארבערס לאפר
 רעד ןופ קעווא טייהרעגנוי

 (קסוטלופ ויא .טשעג) טלעוו

 י- :ר ע ט ו מ
 :םייח רעד ןופ) היח
 ןיא .טשעג (אקסמעשזאי

 לארשי ,דול

 ׳ר עדו ר ב
 ןעמוקעגמוא ,חספ־המלש
 ןטס39 ןיא עבמאב א ןופ

 ראי

 :סרעקיבייאראפ יד
 ארכערס למהרכא

 ארבערס חשמ־רתלא
 (לארשי ןיא) ארבערפ ןרהא

 (ןדעווש ןיא) ארבערס םירפא
 (ליזארב ןיא) ארבערס עקלאומש
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 חצנ ןורגזל

 :באה
 ,חקיפ (לטאמ) יכדרמ ילא

 ,1888־ב קסוטלופב דלונ
 (ד״שת) 1944־ב היסורב רטפנ

 :םאה

 ,(ןרטש תיבמ) ׳חקיפ לחר־הנח
 ,ץזור תוביבסב 1896־ב הדלונ

 היסורב (ב״שת) 1942־ב חספ לש ןורחא םויב הרטפנ

 :תוחאה לחר הנח יכדרמ ילא
 האושב התפסנ /זרקיפ הרש ^|90

 :הלעב :
 רדענו םודאה אבצל סיוג ,דרבלג םייח

 לארשיב 1971 רבמטפסל 1־ב הרטפנ (ןגמ) ,זרקיפ האל % ^

 :תוחיצנמה ^9■ .׳.׳׳;

 תפרצב ׳זרקיפ לטינ
 לארשיב ׳זרקיפ לריצ

 הרש

 החפשמ רערעיימ ןיימ

 ד״יה ,אטעג רעוואקאמ דער ןיא ןעמוקעגמוא זיא עכלעוו

 :רעטומ
 לאגעס עגייפ־היח

 :םרעטסעוו ש
 לאגעס הרש

 לאגעס עדניה

 לאגעס הרובד

 לאגעס עפיצ

 לאגעס אבול

 !קנעדנא רעייא דובכ

 !ןסעגראפ טשיג לאמנייק ךייא לעוו ךיא

 :רעדורב ןוא ןוז רענעבילבעגרעביאנבעל

 עדאנאק ,אטנאראט ןיא לאגעס .י
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 קנעדנא םוצ

 ^''1188^-.ב :ןרעטלע ערעזדנוא
 (אפקוק) שזאקעיפ הוח ץא דוד

 ן|!||| (דנאלסור) "םקראמ־לראק" זאכלאק ןיא טלעק ןוא רעגנוה ןופ ןבראטשעג

 י :רעטסעווש רעזדנוא
 ״'. (שזאקעיפ) רתסא

 :ןאמ ריא ןוא
 י הוח דניק רעייז טימ גרובצניג (אבול) בייל

 ד״יה ,רעדרעמ עשיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 :עבאב רעזדנוא
 ׳:■%*$$>־ ל״ז שזאקעיפ עשטכאר

 (ראי 107) רעטלע ןפיט ןיא ןבראטשעג
 רתסא

 !ק בע דנ א רעי י ז דובכ

 :סנירעקיבייאראפ יד

 (שזאקעיפ) שטיוואלפאק האל
 (שזאקעיפ) שירפ לדנימ

 תוחפשמ ערעייז ןוא
 דנאלסיוא ןיא ןוא דנאל ןיא

1 1 
 1 $ '*יו

 רכזל 1 חצנ ןורכזל

 דוד־המלש ןב ףסוי
 . ־.י ־די1-;': ־ י •>.־ .* שירפ עשוהי 9 ץיבולפוק האלו

 י ג■*1.'!-. *

 ־ נ י לפנש ₪₪* רורחישה תמחלמב לפנ

 דודדזמלש תב הוח
 יי **^'49| ץיבולפוק האלו

 9^■ י'^!1^9₪ היסורב הרטפנ

 י םימיה תשש תמחלמב
 - ?ז ^^8^וו*יי

 :םילבאתמה :םילבאתמה

 לארשי ,ץיכולפוק האלו דוד־המלש

 ב״הרא ,ץיבולפוק הוח \
 לארשי ,ץיבולפוק ןנחוי

 שירפ (לדנמ) םחנמ
 (,זאקיפ) שירפ לדנימ

 הדה תבהו
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 יקציטעשפ ףסוי :רעסאפ רעזדנוא

 ןראוועג טלדנאווראפ זיא הבצמ ןייז ןוא קסוטלופ ןיא 1916 ןיא ןבראטשעג
 .ןסאג רעקסוטלוס עקיטנייה ףיוא וייטש־ריקורב םלא

 ,רזעיבא :רעדורב רעזדנוא

 ,ןעיימרא־רעלטיה יד ןגעק ףמאק ןיא ןבעגעגקסווא ןבעל גנוי ןייז טאה רעכלעוו

 .1939 רעבמעטפעס ןיא ןילדאמ ייב ןלאפעג

 .לריצ :רעטומ רעזדנוא

 .1941 ןיא דנאלסור־םייוו ןיא רעדרעפ־רעלטיה יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 ד״יהו קנעדנא רעייז דובכ

 :רעיורט ןסיט ןיא

 יקצימעשפ לשרעה ,קחצי־םהרבא ,לטאמ
 קראי־וינ ןילקארב ןיא םעילימאס ןוא

 ןומניצו אדולפ תוחפשמ רכזל
 :באה

 1877־ב דלונ — אד ול פ בקעי
 :םאה

 ״־ (,זאיגיצפ תיבהמ) אדולפ ההלב״היח 1885 הדלונ
 :םיחאה

 1900־ב דלונ - אדולפ םייח־השמ -אדולפ קחצי־לארשי 1909*ב דלונ -
 :תוחאה

 1909*ב הדלונ - (רטכש) אדולפ הקבר 1904־ב דלונ — ה ש מ
 1880 דלונ - ־ןומניצ לאירזע 1910־ב דלונ — ה ח מ ש
 1885־ב הדלונ — ה י פ 1916־ב הדלונ — הקבר
 1900 הדלונ — הלב 1915־ב דלונ — ם ה ר ב א

 םתמשנ ןדע
 אדולפ םחנמ
 לארשי ,הילצרה

 :חיצנמה
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 :רעטאפ

 יקסוואגאוו בייל־בקעי
 ,שזדאל ןיא ןריובעג

 ד״יה ,1942 ץרעמ ןיא אטעג רעשזדאל ןיא .טשעג

 :רעטומ

 (לעגנע) יקסוואגאוו רתסא עזיור
 ,עציבמעדאפ ןיא .בעג

 ד״יה ,1942 קענאדיימ ןיא ןעמוקעגמוא

 :רעטסעווש ןוא רעדירב

 הכלמ ,הנח ,דוד ,לאומש

 עילימאפ ןוא ןייטשלעקניפ לעזיערד

 :רעדורנ ןוא ןוז

 יקפוואגאוו יבדרמ

 :רעטאפ
 יקסראקאפ יכדרמ

 :רעטומ
 יקסראקאפ עגייפ

 :עגאב
 יקסראקאפ לחר

 :רעטסעווש
 יקסראקאפ רתסא

 :רעדורב
 יקסראקאפ רעב

 :רעדורב
 יקסראקאפ בייל־דוד

 ד״יה ,אטעג רעוואקאמ ןיא ןעמוקעגמוא עלא

 :רעטאפ ןיימ

 אקוואיפ לשרעה
 1939 ןיא ןעמוקעגמוא ,קסוטלופ ןיא ןריובעג

 ד״יה ,קסוטלופ־שוריג םייב

 :רעטומ ןיימ

 ל״ז אקוואיפ האל
 (םיובנייוו :םייה רעד ןופ)

 1927 ןיא וואקשיוו ןיא ןבראטשעג

 :רעטסעווש ןוא רעדירב עגיימ

 אקוואיפ לטיג ,בקעי ,ריאמ

 ד״יה ,ןעמוקעגמוא

 רעיורט ןיא

 :רעטסעווש ןוא רעטכאט

 (אקוואיפ) יקסוואגאוו הרש

 :טקיבייאראפ

 יקסראקאפ בקעי
 עדאנאק ןיא
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 *- ןוזמארב קחצי תב ,זאקיפ הקבר

 ינלטיד רורב ןב קחצי

 הנחו לבייל ןב ןייטשדלוג דיבעה דיבח ןב ןייטשדלוג לבייל ינלטיד קחצי תב ןייטשדלוג הנח

 ותשאו 'זאקיפ עשוהי :לבאב
 לארשי ,םידוב
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 :ןופ קנעדנא םער

 :רעטאפ

 ,גרעבלרעפ הילדג
 דנאלסור ןיא .טשעג — 1892 .בעג

 :ר ע ט ו מ

 ,גרעבלרעפ עכענ הבוט
 דנאלסור ןיא .טשעג — 1900 .בעג

 :רעטסעווש

 גרעבלרעפ לטיג
 אטעג רעוועשראוו ןיא ןעמוקעגמוא — 1926 .בעג

 :ןקיבייאראפ

 (תעכלרעפ) םראו היח
 (גרעבלרעפ) רעפיק עדניה

 לארשי ןיא רעדורב ןוא

 ד "י ה ,םישודקה רכזל

 ל״ז רנפ דוד־ןורהא
 (קסוטלופב םינושארה םיגורההמ)

 םידלי 5־ו הדור ותשא ,רנפ (לקנעי) בקעי :ונב
 םידלי 5ר האלילחר ותשא ,לבייפ :ונב

 ל״ז ,לארשיב רטפנ ,רנפ ןושרג

 :החיצנמה

 (רנפ) גרבניו הרש־היח

 :ד״יה ,םישודק יד קנעדנא םוצ

 ,לחר־היח יתפ ןייז ,הנישזאי ןושרגדכייח
 רתלא ןוא עמעט :רעדניק

 קראמטלא לבייל ןאמ ריא ,ןאמיירפ לרעפ
 הנח ןוא עכענ :רעדניק 2 ןוא

 אטעג רעוועשראוו רעד ןיא ןעמוקעגמוא

 לש םרכזל

 :םירוהה
 ,ןמלקניפ לדנמ
 קסוטלופב 1934־ב רטפנ

 ,ןמלקניפ לטיג
 1940־ב קוטסילאיבב הרטפנ

 :חאה

 םידלי 2־ו ותשאו בקעי־לארשי
 בוקאמ וטיגב ופסנ

 :חאה ןב

 ןמלקניפ ןושרג
 היסורב תמ

 :הסיגה

 לקניפרוג־ןמלקניפ הגייפ

 :החיצנמה

 ןמלקניפ תיבל לוס היח

 :רעיורט ןיא

 (לארשי) קאינשזופ יכדרמ ,ןאמ ריא

 לארשי (קאינשזופ) גוצנא הרוכד :רעדניק

 (עדאנאק) קאינשזופ השמ ןוא

 קנעדנא םוצ

 קאינשזופ עגייפ

 ו״כשת ולסכ ׳ג ןיא ןבראטשעג

 עדאנאק ןיא

 אנישזאי היכצ



 קנעדנא םעד
 :עכאפ ץא עדייז ,ןרעמלע ערעייט ערעזדנוא ץפ

 ןאמלעגאפ ילתפנ
 (ןליופ) ץינגיל ןיא ,1951 ןיא ןבראטשעג — 1869 ןיא ןריובעג

 (ןאמסוז) ןאמלעגאפ עשענ
 (ןליופ) ץינגיל ןיא 1957 ןיא ןבראטשעג — 1879 ןיא ןריובעג

 ׳לבייל רעדורב רעזדנוא ןופ קנעדנא םעד
 עגייפ רעטכאט ץא רתסא ןירעגעווש

 ,רעדלעוו יד ןיא ןוא אטעג רעוועשראוו ןיא ןעמוקעגמוא

 ד " י ,ד

 :ןקיבייאראס

 (ןדעווש) עילימאפ ןוא ןאמלעגאפ ענאפ

 (לארשי) עילימאפ ץא וויש עשוהי ץא לחר

 סגאקישט) עילימאפ ץא ןאמלעגאפ םייח

 (וגאקישט) עילימאפ ץא ןאמלעגאפ םולש

 (וגאקישט)ןאמלעגאפ המלש

 קנעדנא םוצ

 :עדייז ,רעטאפ ,ןאמ ןפיל רעזדנוא ץפ

 ל״ז ןאמלעגאפ דוד
 1969 ןיא לארשי ןיא ןבראטשעג

 :ענעגילבראס רעיורט ןיא יד

 עדלעז ימס
 רעדניק ץא םירמ ,קחצי ןוז

 רעדניק ץא הנריא ,השמ ךוז

 קנעדנא םוצ
 :עדייז ,רעטאפ ,ןאמ ןפיל רעזדנוא ץפ

 ל״ז ןאמלעגאפ לדנעמ
 1970 ןיא לארשי ןיא ןבראטשעג

 :ענעבילבראס רעיורט ןיא יד

 היח יודפ
 רעדניק ןוא לזייר ,לכייל ןוז

 רעדניק ץא ץיצ־ןפ ,עגייפ רעטכאט



 קנעדנא םוצ

 :ןרעטלע עביל ערעזדנוא ןופ

 לעקנערפ בייל־לאומש
 ד״יה

 לעקנערפ לטיג־ענייש
 ד״יה

 1941 עטיל ןיא ןעמוקעגמוא

 לעקנערפ אכיד ןוא ריאמ
 עילארטסיוא ןיא

 1886 ןיא .בעג — רעוואניוכ השמ :רעטאפ

 1892 ןיא .בעג — *ועוואניוכ השמ :רעטומ

 1916 ןיא .בעג-רעוואניוכ היעשי :ןוז

 1923 ןיא .בעג — רעוואניוכ לאומש :ןרז
 ד״יה ,םיחצור עשישטייד יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 עילארטסיוא ןיא רעוואניוכ־לעקנערפ אכיד ןוא ריאמ
 לארשי ןיא החפשמ יד ןוא
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 לש םרכז תא

 :יבא

 ל״ז לגופ (לוולעוו) ףלוו

 :יחא

 ל״ז לגופ לבייל

 ד״יה ,תופיגממו בערמ היסורב דחא םויב ותמש

 :החיצנמ

 (לעגאפ) םיוכנזור רתסא
 לארשי ,הננער

 רכזל

 שטיוואקסאפ וענעה-בקעי :באה
 לאומש :חאה

 ד״יה ,האושב ופסנש

 5־ ןהכ בקעי :ןבה
 ד״יה /:ליאב ל״הצב לפנש

 :החיצנמה
 שמיוואקסאסדהכ הרש

 לארשי ,וכע

 ןופ קנעדנא םער

 אדלאפ לחריהיח
 ןוא

 סאילש הקבר
 הכרבל ןנורכז

 :ןקיבייאראפ

 אדלאפ הרש ץא השמ
 עדאנאק ,אסנאראט ןיא



 םירקיה רכזל

 ל״ז ןאמרעשיפ רענעה־רונח

 ל״ז (עקרויורעיוו) ןאמרעשיפ היח

 ןאמרעשיפ״ואפשנירג הקבר
 הנח ןוא יבצ רעדניק יד טימ

 ןעמוקעגמוא עלא

 ד״יהו קנעדנא רעייז דובכ

 הקבר היח

 :ענעבילבראפ רעיורט ןיא

 ןאמרעשיפ גילעז ןוא היעשי
 לארשי ןיא

 ןאמרעשיפ למהרבא ,האל ,עשטלאכ
 עניטנעגרא ןיא

 חצנ ןורכזל

 ל״ז לקנרפ והילדג :יבא

 ל״ז לקנרפ המחנ :ימא
 ץראכ ורטפנ

 ,לקנרפ יכדרמ־הדוהי :יחא
 םינושארה המחלמה ימיב ץלישונסרקב םינמרגה י״ע גרהנ

 הרטפנ ,לקנרפ הקבר :ותשא

 ןימינבו ילא ,הנח ,ןמלק :םהידליו
 (לקנרפ תיבל) ואדנל הרובדי־הינה :יתוחא

 סדה הניישו ףסוי ,היח :םידליהו

 ,(לקנרפ תיבל) לגס לחר :יתוחא
 הלייב םתבו קחצי הלעב

 ץיוושו אב ופסנ םלוכ
 םמד םוקני םשהו ןדע םתמשנ

 :החיצנמה

 (לקנרפ תיבל) רנמוק היח
 לארשיב



 ;לש םרכז תא

 םיובנטכורפ רשא

 םיובנטכורפ חמצ

 םיובנטכורפ הדא םיובנטכורפ האליהטיא

 :םיובנמכורפ תוחפשמ
 :םירוהה

 1931-ב רטפנ ,םיובנטכורפ החמש ךורב

 (םיובנירג תיבמ) םיובנטכ־חפ האל״הטיא

 םיובנטכורפ ריאמיקחצי :חאה
 (םיובנטכורפ תיבמ) ןייטשרבליז הוח :תוחאה

 ןייטשרבליז ףסוי הלעבו
 תבה - ןייטשרבליז הקטוג

 תבה - ןייטשרבליז הקמורפ
 םיובנטכורפ בקעי לש ותשא - םיובנטכורפ הי׳חאי

 םיובנטכורפ בקעי ןב - (החמש) קעמיס

 םיובנטכורפ הדא :תוחאה םיובנטכורפ חמצ :חאה
 םיובנטכורפ רשא :חאה

 ןיטשרבליז תחפשמ

 אבה דנעב ךשמה האר
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 רלסרב תחפשמ םיובנירג הפיל םיובנירג השמ־סהרבא

 :םיוכנירג תד חפשמ

 השרוו וטיגב רטפנ ,םיובנירג השמ םהרבא :אבסה
 גרעבנזאר־םיובנירג לטיג :אתבסה

 םיובנירג הפיל :דוד
 ותשא - םיובנירג הכלמ :הדוד

 :םהידליו
 תבה - םיובנירג הדניה תבה - םיובנירג הוח ןבה - םיובנירג הקשא

 ובה - (לאכימ) לכמ ובה - םיובנירג םייח תבה - םיובנירג הקבר
 תבה - (הקטוג) הטוג

 ותשא — םיובנירג הדור :הדוד םיובנירג עשוהי :דוד
 הקטוג ,הלהיח :תונבהו

 ותשא - םידבנירג הדניה :הדוד םיובנירג לדנמ :דוד
 הלפ ,(הקטוג) הטוג :תונבה

 ןבה — רלסרב הדוהי (םיובנירג השמ־םהרבא תב) רלסרב המולב :הדוד
 תבה - (הווא) רלסרב הוח

 תבה - (הי׳זדנא) רלסרב הל׳הנח
 רלסרב הוח לש הלעב ,יקסנימובונ רודיזיא

 :ןמרוג תוחפשמ

 תבה — ןמרוג הדלוג (םיובנירג ׳פשמ לש םיבורק) ןמרוג לירב
 ובה — ןמרוג הדוהי ותשא — ןמרוג הבוד
 תבה — ןמרוג הוח רוכבה ןבה — ןמרוג לישי׳רעה

 תבה-ןמרוג הנח
 ד "יהו ןדע םתמשנ

 :םיחיצנמ

 ותחפשמו םיובגטכודפ בקעי
 ותחפשמו םיובנטפורפ עשוהי

 התחפשמו (םיוכגטבודפ) לטייט הנח
 התחפשמו (םיובנטכורפ)ןוסנמלז הינג

 התחפשמו (םיובנטכורפ)ןוסנועדג המוח
 ב״הראבו לארשיב
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 רכזל

 אשידק הרבח ר״וי (בד ןב) רדינשניפ םהרבא
 "בקעידויב" ס״יב דעו תרבח (רגוס יבצ תב) רדינשניפ הקבר
 1939־ב םייללכה .צה .סה ר״וי (םהרבא ןב) רלינשניפ החמש

 רכזל

 לאומש ןב לארשי

 רוג ידיסחמ ,ר ל ד נ ה כ ו ב

 ריאמ תב םירמ

 (רשל תיבל) רלדנהכוב

 ד״יה ,האושב ופסנ םלוכ

 :םיחיצנמה

 רדינשניפ יכדרמ
 יקסבודולג־רדינשניפ רתסא
 ,פשמו ןיטשנרוכ הנירמ

 לארשיב

 :ןופ קנעדנא סעד

 :רעטאפ ןוא ןאמ

 ל״ז שיפ םחנמ
 ןוא עשוהי ןופ ןוז)

 (קסוטלופ ןופ שיפ עקלע

 לארשי ןיא .טשעג
 1962 ,תבט שדוח ןיא

 ןעמוקעגמוא ןענעז םאוו ,תוחפשמ ערעזדנוא עלא יד ןוא
 ש״מי סעדנאב־רעלטיה יד ךרוד

 :םיחיצנמה

 הלעבו רלדנהכוב־רדינשניפ הפי
 רלדנהכוכ לאומשו ריאמ

 רכזל

 :םירוהה

 לארשיב רטפנ ,שיפ שרעה םייח
 (רעוואסנאוו) שיפ לטיג עבש

 שיפ ביל השמ :חא

 שיפ םירפא :חא

 (רעטסנעפ) שיפ לטיג :הסיגה

 שיפ םירמ :תוחא
 ד״יה ,האושב ופסנ םלוכ

 (ןיישנאז) רעוועסנאוו לריצ :אתבסה

 :ןקיבייאראפ

 שיפ הרש יתפ
 הנליא ןוא יגצ רעדניק יד

 לארשי ןיא
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 :החיצנמה
 שיפ־קוינוקנעשט הנח

 לארשי ,םי־תב



 ןופ !רנעדנא ם עד

 :רעטאפ ןיימ

 ל״ז שטיוואפייפ םייח
 (ז״צרת) 1937 ,ןויס 18 ןיא .טשעג

 :רעטומ ןיימ

 ל״ז שטיוואפייפ תידוהי־עבאד
 (ה״ערת) 1915 ,זומת 17 ןיא .טשעג

 :טקיבייאראס

 שטיוואפייפ לאפר
 ןטאטש עטקינייאראס יד ןיא

 :ןרעטלע יד

 ל״ז יקסוואלפיצ עגייפ ןוא ןרהא-השמ

 :םרעטסעווש יד ןוא

 לריצ ןוא הרש ,םירמ ,עסעפ ,רתסא
 תוחפשמ ערעייז טימ

 :טקיבייאראפ

 אקסוואלפיצ־טאלפמיס לחר
 לארשי ,םילשורי

 ןופ קנעדנא םער

 :ר ע ט א פ ןיימ

 ל״ז שזאינירטיצ השמ
 ד״יה ,אטעג רעוועשראוו ןיא ןעמוקעגמוא

 :ט ק י ב י י א ר א פ

 (שזאנירמיצ)ץיוואראה אמדג
 ןטאטש עטקיבייאראפ



 םלוע רכזל

 ל״ז קינלעצ החמש

 קסוטלופב רטפנ

 ותשא-קינלעצ לדנימ

 הנב םע ינרוג־קינלעצ אלאט

 קינלעצ אלאפ

 ד״יה האושב ופסנ

 :םיחיצנמה

 קינלעצ םהרכא

 קינלעצ ןמנ־לארשי

 תירגה־תוצראב



 :תוחפשמ יד ןורכזל

 :גרעבנזאר
 השמימהרבא

 המחנ ןוא
 היבצ־היח

 עגייפ

 :גרעבנזאר
 סחנפ

 (יקסאשטארק) לטיג ןוא
 בקעייהשמ

 היח
 עדלאג
 הרש

 :יקציוואסיל
 (גרעבנזאר) לטיג

 :יקסנימאוואנ
 בקעי

 (גרעבנזאר) הכרב ןוא
 החמש
 םייח

 עקלע
 דבכוי
 םיסנ

 ריאמ
 לשרעה

 לדנעמ
 רענעה
 וימינב

 :יקסניוואלאג
 בקעי

 (גרעבנזאר) הנח תא
 דודיהחמש

 לזייר
 ריאמ־יכדרמ

 :ןקיבייאראפ

 (גרעבנזאר) אקסוואלפיצ הרוכד

 (יקסוואלפיצ)יקסנעשאדאר לאומש ןוא למיג

 (אדולפ)יקפוואלפיצ הרוכד ןוא החמש

 יןהסוואלפיצ אמרעכ ןוא לוולעוו

 אקסנימאוואנףאמלעגנע הרש

 גרעבנזאר־ןאמרעטיב עגייפ הכלמ

 יקציוואסיל־םייוו דככוי

 גרטכנזאר־־יהציטאוואלס רתפא



 קנעדנא םוצ

 רעדירכ ןוא ןרעטלע יד ןופ

 :רעטאפ

 גרעבנזאר החמש ןב ביליהירא

 :ר ע ט ו מ

 ריאמ תב רתסא

 :רעדורב

 ביל־הירא ןב החמש

 :רעדורב

 ביל-הירא ןב ךענעה

 אקסוואלפיצ הרובד
 לארשי

 :ןרעטלע עכיל יד

 ל״ז אדולפ לרימ תא לאכימ

 אדולפ תידוהי תא לשרעה ר עדו ר ב

 החפשמ תא רעוואניוכ לדנימ ןוא לרולעור

 אנילאג לריציהיבצ

 שטיוואראטקעפס לטיג ןוא לאכימ

 אשזור הלב ןוא לאומש

 דניק 1 טימ ןיבור עינעה תא לאכימ

 :ןקיבייאראפ

 יקסוואלפיצ אראד ץא החמש
 אדולפ־וויראז הרש ןוא קחצי

 אדולפ-קינלעמ הקבר ץא לקוי
 אדולפ אגיגער ןוא ןמלז

 תירבה־תוצרא
 החפשמ ץא אנילאג םחנמ

 לארשי ןיא

 קנעדנא םעד

 :רעטאפ ןוא ןאמ רעזדנוא ןופ

 בקעי ׳ר

 ל״ז יקסוואלפיצ ךורב ןב

 טלעוו רעד תפ קעווא טייהרעגנוי זיא רעכלעוו

 :ןקיבייאראפ

 אקסוואלפיצ הרובד יודפ
 (אקסוואלפיצ)יקסנישאדאר למיג רעטכאט

 לארשי ןיא
 יקסוואלפיצ אדאד ץא החמש ץז

 יקסוואלפיצ אטרעכ ןוא לוולעוו ץז
 עקירעמא ןיא



 ןהאק השנמ

 ןסעגראפ טשינ לאמנייק ןלעוו רימ
 :ןרעטלע ערעזדנוא

 ל״ז קסוטלופ ק״קד צ״ומ ןתנ יבצ ןב ןהכ השנמ
 א״לשת ןויס ןיא .טשעג

 (ןהכ) ןהאק היח ןוא
 ,(רענימאלאג עקרעב) ןאמאניצ בד ןופ רעטכאט יד
 עדייב .ז״כשת ולסכ ג״כ ןיא טייצ רעד ראפ ןבראטשעג

 ,(לארשי) וכע ןיא ןראוועג טקידרעאב
 !קנעדנא רעייז דובכ

 :עדייז ןוא רעטאפ רעזדנוא
 ,ל״ז ןהכ עטנ יבצ־שרעה ׳ר ברה

 ןיא ןראוועג רטפנ ,קסוטלופ ןיא ןייד רעקירעי גנאל
 .קסוטלופ ןיא 1900 ראי

 ןאמאניצ עקרעב :ןדייז ם עד
 ל״ז ערוי :ןעבאב ר עד

 ,ןאמאניצ יכדרמ :רעטעפ םעד
 ד״יה ,החפשמ רעד ט ־׳מ ןעמוקעגמוא

 ןהאק לדנעמ :תולבא ןיא
 ןהאןר לחר ןהאק עטנ־שרעה

 ןהאק ןאמאניצ־אבויל ןהאק המלש
 ןהאק בד ןחאק לכעמ

 ןנחוי
 האל

 :םיחיצנמה

 'םשמו ץיכולפוק םירפא
 'פשמד ץיבדלפוק המלש

 לארשיב

 לרעפ הירכז
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 ןר ער ט ןופ לארוק רעד טנקירטעגסיוא
 ץראווש רעטצניפ ןגיוא עניימ
 רבא רערעי רימ ןיא טנייוו׳ס

 ץראה ןכארבעצ ןיימ טרעמאי׳ס

 דרפ עלעדייא יד ןרתסא ןיימ ףיוא
 ןרעטש עקיטכיל ןביז רעדניק יד טימ

 יוט א ךרוד יוו ץלא ךאנ עז׳כ
 עשיצאנ יד טימ לגנארעג דעייא

 ."ןדעה"

 טנייה — קראטש דאנ ליפ׳כ
 חיר ןקידנארב ןיא — ףיוא טייג ריא יוו

 ןייוועג ןוא יירשעג טעבעג טימ
 .חבזמ־אפאטעג ןקיטולב םעד ףיוא

 ןביז רעדניק עריא טימ הנח יוו
 ארוב ןקילייה םעד ןעוועג םשה שדקמ

 ןבילבראפ רעמ זיא טשינראג
 — הבצמ רענעריפאפ א ףיוא זיולב

 .הרונמ עקידנענערב א

 םאה
 ןאמלוו המלש סהרגא^רתסא

 הינבו
 ץיבונוע־רק ןימינב ן! םירפא

 יי ןב. סייה םהרבא
 " ןימינב ך! ריאמ

 " " ןג ןמחג

 " " .ח* ־טמירפ

 " •• *3. לחר
 " •• .תג ל־םי^

 תוליבא רעקילנעטש ןיא

 :רעטאפ ןוא ןאמ

 שטיוואנעשרעק ןימינב

 ,י נ ע ר נ א םוצ ק נ עדנ א םעד

 :ןרעטלע ע נ י י מ
 םייח םהרבא :ןרעטלע־רעגיווש עניימ ןופ
 ל״ז שטיוואנעשרעק טעמירפ ןוא המלשימהרבא

 קסוטלופ ןיא גירק םעד ראפ ןבראטשעג ןאמלאוו האל ןוא

 לזייר עניירב :רעטסעווש ןיימ ד״יה ,םיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 ד״יה ,םיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 לארשי ,שטיוואנעשרעק ןימינב לארשי ,שטיוואנעשרעק ןימינב

 6ו3



 :לש םרכזל

 תוחפשמה םיחיצנמ

 ץרפנימאק

 רנימק

 ד״יה הכלמ רתסא ל״ז יקסנימאק םהרבא

 ד״יה יקסנימאק עטנ

 ל״ז יקסנימאק םהרבא 'ר
 .םימש־אריו ןדמל ,תוכילה םיענו רשיכ ריעה לכב רכומ
 קסוטלופל ואובב קצווטאמ יברה .היה קצווטא דיסח שיא
 םיחותפ דימת ויה ובלו ותיב .ותיבב ןסכואמ דימת היה

 .ומולש ישנא םידיסחל דוהיב .שקבמו שרוד לכל
 .1936 תנשב קסוטלופב רטפנ

 ה״ע יקסנימאק הכלמ״רתסא
 .תורזוע תרזעב תונחב ולש םיקסעה תא הלהינ ,ותשא
 םויב תונחל דרוי ,םהרבא ,היה תוסומע תועשב קר
 .םיאקסוטלופה לכ םע דחי קסוטלופמ השרוג שוריגה

 .ד״יה ,הרטפנ םשו ריביסל הלטלטנ

 ל״ז יקסנימאק עטנרלחצי ׳ר
 ה״ע הקבר־הניירב :ותשאו
 ד" י ה קצו ל ריעב ופסנ

 ל״ז יקסנימאק ןויצ־ןב רתלא
 ריאמ־ץרכזב ,תוחונמל אב — ץראב רטפנ

 ד״יה הקבר הניירב
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 ל״ז יקסנימאק ןויצ־ןב

 דנלדירפ

 ןיד
 ל״וחבו ץראב



 ק נ עדנ א ם עד
 חיוא ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ,רעדורב ןוא רעמאפ ןרעייט רעזדנוא ןופ
 :ש״מי םיחצור עשיצאנ יד ךרוד רעטלע ןקידנעילב ןיא םשה־שודיק

 דנאלדירפ ןהכה ןתנ ר״ב ןועמש
 ד״יה ,1942 ראי ןיא ץינעמערק ןיא ןעמוקעגמוא

 דנאלדירפ ןהכה ןועמש ר״ב ןתנ
 ד״יה ,1941 ןיא עטיל ןיא ןעמוקעגמוא

 :רעטומ ערעייט ענעסעגראפ טשינ לאמכייק רעזדנוא

 יקסנימאק םייח םהרבא ׳ר תב דנאלדירפ עטלא״הכרב
 — 1962 רעבמעצעד ןט29 םעד אטנאראט ןיא ןבראטשעג

 הכרבל ה בור כ ז

 :ןקיבייאראפ

 (דנאלדירפ)יקצאק היח ץא דוד

 דנאלדירפ לטיג ץא עשוהי
 (דנאלדירפ)ןרעטשנגראמ הנח ץא קחצי

 (דנאלדירפ)ןייטשפואק לחר ץא םייח

 (דנאלדירפ) רעלאיכ האל ןוא לטאמ



 :ןופ קנעדנא םעד

 ל״ז יורפ ןייז ןוא יקצאק םייח ׳ר

 ד״יה ריביס ןיא ןעמוקעגמוא

 עילימאפ ןוא קחצי :ןרז

 עילימאפ ןוא יבצ :ןרז

 עילימאפ ןוא םהרבא :חז

 עילימאפ ץא ףסוי :ןוז

 ד״יה םיצאנ יד ייב ןעמוקעגמוא

 — יקצאק לחר :רעטבאט

 ל״ז 1968 ןיא זיראפ ןיא ןבראטשעג

 — יקסלאוואנצנאל :רעטסעווש עקיצנייא םיקצאק םייח ׳ר

 ד״יה ,אטעג רעוועשראוו ןיא ןעמוקעגמוא

 יקצאק םייח

 :ןקיבייאראפ

 ,(יקצאק םייח ןופ ןוז)יקצאק דוד

 עקירעמא ןיא ןוז רעייז ןוא היח יורפ ןייז
 (יקצאק םייח ץפ רעטכאט) הרש

 זיראפ ןיא החפשמ רעייז ןוא ןאקדנא השמ ןאמ ריא
 עילימאפ ןייז ץא (יקצאק לחר ןופ ןאמ) סקאמ

 ןייז ןוא (יקצאק םייח ןופ םעדייא) יקצאק לדנעמ

 זיראפ ןיא התפשמ

 םיקצאק םייח ץפ ןוז)איכל־יקסלאוואנצגאל *ףסוי

 לארשי ןיא עילימאפ ןייז ןוא (רעטסעווש עקיצנייא



 שרעה־רתלא

 לעניק שיווייפ

 :לש םרכזל

 ,ל״ז הידא ר״ב לעני!? ןבואר ןמחנ ׳ר
 קסוטלופב ט״צרת ןסינ ד״כב רטפנ

 ,ל״ז לאימחרי ,ר תב הניד :ותשא
 ד״יה ,קסוטלופב ש״תב םיצאנה י״ע החצרנ

 *ןמחנ ר״ב לעניק לווייפ-אגרש ,ר
 ל״ז ,ב״הראב ׳פנו קסוטלופב דלונ .ןבואר
 *דניקסיז רדנסכלא תב לעניק לחר

 אלדישטרעיווש

 ל״ז לעניק ןבואר־ןמחנ ר״ב בקעי
 לגיפשדנארב המלש ׳ר תב ,הנח :ותשאו

 ןרהא ,םהרבא :םהינבו
 היח ,הטוי :םהיתונבו

 י״ע) לעמאגב םיצאנה ידי־לע וחצרנש
 ד״יה ,ג״שת ,ןושחרמ ׳זב (קסנימ

 (לעניק דוד לש ותשא) עשאב־היתב
 ה״ע ץייוו השמ ׳ר תב

 תונב ,לעניק הביר־הרשו לטיג־היח
 ד״יה ,עשאבו דוד

 קסראדאנסארקב םיצאנה י״ע וחצרנש
 ג״שת ןושחרמ ׳זב (דארגנילאטס י״ע)

 הנידו הדוהי תב לעניק לחר

 ,הפסויו ףסוי תב לעניק לחרדוניד
 ד״יה ,האושב ופסנש

 עשאב

 :םיחיצנמה

 לעני,ר תחפשמ ינב
 לארשיבו תירבה־תוצראב

 ןמדירפ בייל־שרעה־רתלא :באה
 (לעניק) ןמדירפ הקבר־רתסא :םאה

 ןמדירפ לאימחרי :חאה

 ןמדירפ הרש :תוחאה

 ןמדירפ הרובד :תוחאה

 ןמדירפ םירמ :תוחאה

 ןמדירפ החמש :חאה
 ד" י ה ופסנ םלוכ

 הקבר־רתסא

 (ןמדירפ) דייי הוח :החיצנמה
 לארשי ,(דוחא) ־זורח ןיע
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 קנעדנא םוצ

 :רפז ןקיבייא םוצ

 ןאמפייטש ענעה־הרש ןוא לשיפ

 :רעדניק יד ט ימ

 ,לטאמיהשמ ,עשעפ ,לרעפ ,המולב ,הלב

 חספ־בקעי

 ש״מי ,םיצאנ יד ייב ןעמוקעגמוא

 !םמד םוקני םשה

 ןאמפייטש־לעניק עשטניד ןוא הדוהי
 עקירעמא ןיא

 לעניק ןרהא לעניק .ז .א

 לעניק אגרש וב דניקסיז רעדנאסקעלא ןאמ ןיימ
 ב״כשת לולא ׳א ,לארשי ןיא .טשעג

 יבצ־והילא ךוז ןיימ
 ראי 8 ץפ רעטלע ויא וליופ ויא ׳1938 ןיא .טשעג

 לארשי ןיא 1971 ויא .טשעג — ןרהא ץז ןיימ
 1941 ןיא .בעג ,לחר־עניירב לרעטכעט ןיימ

 דנאלסור ויא 1943 ןיא .טשעג
 "טכיל־טייצראי" א יוו ןטכייל תורוש עקיזאד יד ןלאו
 .רבק רעייז ףיוא

 לארשי ןיא (ןאמלוב)לעניק הרוכד עינעה

 האל־הרש

 ןייטשרעבליז (לכעמ) לאכימ :ר עט אפ
 (קושטלאזאר) ןייטשרעבליז האליהרש :ר עטו מ

 רתסא ,היח ,לאפר ,עגייפ ,םירמ רעדניק יד טימ עקטע :ר עט ס עווש
 רענבוד יתבש :ר עגאו ו ש

 ןייטשרעבליז־רענבדד עביל :רעטסעווש
 לשרעה־ףסוי ,דוד ,עקטע ,ליסק ,לרעב ,ןמחנ :רעדניק יד טימ

 ןייטשרעבליז ליסק :ר עדו ר ב
 ןייטשרעבליז לזייר :וירעגעווש

 לכעמ ,בייל״פייח :רעדניק יד טימ
 ףסוי ץא עפסאי תב לעניק לחר־הניד :רעטכאט

 שטיוואנאמלעז רזעילא
 עגייפ ,בקעי־קחצי רעדניק יד טימ שטיוואנאמלעז עטיא־היח

 ד"יהו ןדע םתמשנ

 :ןקיבייאראפ

 ןייטשרעכליז־לעניק ףסוי ןוא עפסאי
 לארשי ,םי־תב
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 ן ד ר פ ז ל

 :באה

 לעני ק קחצ י-םהרבא

 :םאה

 לעניק האל

 :חאה

 לעניק דוד

 :חאה

 לע נ יק השמ

 ד״יה ,תיצאנה האושב ופסנש

 :תוחפשמה
 לעניק לארשיו ,דלמ ,לטומ

 לארשיב

 רכזל

 םייח־םהרבא ןב קחצי

 שטיוואנעשרעק

 ד " י ה

 לארשי ,(רענטנעצ) שטיוואנעשרעק הלב יודפ

 לארשי ,(שטיוואנעשרעק) שטאווישזג עכענ רעטכאט

 עקירעמא ,שטיוואנעשרעק לטאמ ןוז

 עקירעמא ,שטיוואנעשדעק לחר רעטכאט

 לארשי ,שטיוואנעשדעק םהרבא ןיז

 :לש םרכז תא

 רוטנק השמ

 רוטנק הקבר

 רוטנק היח

 ז״יה ,ינרסב והצרנש

 :חיצנמ

 לארשי ,הפיח ,רוטנק בייל

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪^₪₪^₪₪₪₪₪^₪₪₪₪^₪₪₪ 

 :לש םרכזל

 :ילעב

 אפראק ןושרג (עשטיא) קחצי

 שירעב יכדרמ ןב
 1944־ב היסורב תמ

 :םינבה
 אפראק דוד

 1945־ב קסלדופ־אלאיבב תמ

 אפראק לדנמ
 1942*ב היסורב תמ

 אפראק המלש
 1942־ב היסורב תמ

 ד״יהו הכרבל סנורכז

 :החיצנמה

 אפראק היבצ הלפ
 התחפשמו (׳זאקיפ תיבהמ)



 םלוע רכזל

 :וניבא

 ל״ז קעשזנארק םייוד־יכדרמ ר״ב לאומש ,ר
 קסוטלופב 1930־ב רטפנ

 :ונמא

 ל״ז אריפש והכה לארשי ׳ר תב שירבאד

 קסוטלופב 1924־ב הרטפנ

 :ונתוחא

 םהידליו הלעב ,(קעשזנארק תיבמ) לס י בירת ם א
 ד״יה ,1942־ב השרווב תיצאנה האושב ופסנש

 :לבאב םיורשה

 (קעשזנארק תיבמ)ןיטמש הזיור־הרש

 לארשי ,םי־תב ,ןהכה הירא קחצי הלעבו

 .־ותחפשמו (קעשזנארק תיבמ) םולבלג האל
 לארשי ,הילצרהב

 ("םייח זפה" ם״נכהיבב בר)קעשזנארק לארשי ברה
 ב״הרא ,גרובסטיפב

 התחפשמו (קעשזנארק תיבמ) ןייטשדלוג היח למאמ
 הינרופילאק ,םל׳גנא םיאולב
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 חצנ ןורכזל

 :רקיה וניחא

 ל״ז קעשזנארק לאומש ר״ב ריאמ־לאיחי

 — ל״ז שירבאד ומאו (עקלאומש) לאומש ׳ר ויבא תיבב קסוטלופב דלונ

 רתויב םיליעפה םירבחהמ .רוסמ ינויצ וקסע היה לאיחי .ריעב הדבכנ החפשמ
 תרבח ר׳רי היה .ל״קק לש תולועפה שארב דמע םינש 9 ."ןויצ־יריעצ" לש
 יינע דעב תוריסמ הברהב דבע הנושארה םלועה תמחלמב ."םימורע שובלמ"
 ריעב דסי .הרוטקפונמ לש תונח ול היה .קסניולפב ןתחתה .דגב ירסח םעה
 .ריעה לש לודגה שרדמה־תיבב יאבגו קסניולפ תיריעב רבח היה .ח״מג תפוק

 1932־ב קסניולפב רטפנ

 הכרבל ונורכז

 :ותשא

 לאומש ובהו (בוקדוב תיבמ) לחר

 ד״יה ,תיצאנה האושב ופסנש

 :רעצב םייורשה

 :ויתויחא

 ׳םשמו (קעשזנארק תיבל)ןיממש הזיור־הרש

 לארשיב /םשמו (קעשזנארק תיבל) םולכלג האל

 הינרופילקב ׳םשמו (קעשזנארק תיבל) ץימשדלוג היח״לטאמ

 ב״הראב ׳םשמו קעשזנארק לארשי ברה :ויחא

621 



 לש םרכז תא

 ^ ■י יקצעיווארק השמ
 '*9 :ימא

 ^ (שזאצנאמ תיבמ) הקבר

 ^־ • ^ :י ת ו י ח א

 '׳ 99 הרש
 1 <■6'^} הרובד
 1 *?1 י ל ט ע
 1. :יחא

 הקבר (לקנעי) בקעי

 האושב ופסנש

 !םמד םוקני םשה

 :החיצנמ

 אקצעיווארק־ץנארקנייוו חוח
 לארשיב

 רכזל

 £ ־ז:^%זי י :וניבא

 *: ,ןיבור לאומש
 1921־ב ,קסוטלופב הדובעב הפסנ

 ^ :ונמא

 ||ח ,ןיבור הדלוג
 י ^ 1957־ב ץראב הרטפנ

 הדלוג

 :םיחיצנמה
 ב״כו ןיבור ןמלז :םינבה
 ב״כו ןיבור לדנמ
 ב״בו ןיבור השמ



 הכלמ הבואט םהרבא

 ,השרוו וטיגב הפסנ ,1887־ב דלונ ,ה׳זור םהרבא
 תידוהיה הליהקה שאר היה םיוסמ ןמז .ד״יה
 .הב תידוהיה היסנמיגה ידסיממ דחאו קסוטלופב

 ,1887־ב הדלונ ,(רכמדלוג תיבמ) ה׳זור הבואט
 .תפומל םאו השא .קסוטלופב 1911־ב הרטפנ
 םידסח תלימגב תובר הלעפ התלחמ תורמל

 .הכרבל הנורכז ,ריעה יינעל הרזעבו

 1955־ב הרטפנ ,1905־ב הדלונ ,יקסנימלה הכלמ
 היגולויבל הרומכ הדבע 17 ליגמ .השרווב
 תישיא אמגודו תכנחמ לכ םדוק התיה .קסוטלופב
 תלהנמ התיה 1947—50 םינשה ןיב .הידימלתל
 תובר הלעפו בורובדורישב ידוהי םימותי תיב

 .הצרא םתאלעהלו םיידוהי םימותי תלצהל

 דחי ץיוושואב 1942־ב התכסנו 1507־ב הדלונ ,היא
 תב הלבואט התבו ןמגו דוד הלעב םע

 .ד״יה ,5־ה

 .1940־ב רטפנו 1909־ב דלונ ,(לאיזוע) דנומגיז
 םע .1939 דע השרווב יממע ם״יב להנמ היה
 להנמ היהו קצולל רבע השרוול םינמרגה תסינכ

 .ד״יה ,תפומל חא היה .וז ריעב היסנמיג

 .בובלב 1941־ב הרטפנו 1915־ב הדלונ ,הלנרס
 רסוחו המחלמה יאנת .םירומל הובג ס״יב המייס

 .ד״יה ,הביעב התפיטקל ומרג תופורתב

 בובל שוביכ םע .1944־ב גרהנ ,1917־ב דלונ ,ףסוי
 בדנתה ,ריעב ןוינכטב הינשה ותנשב אוהו

 .ד״יה ,ודיקפת יולימ תעב לפנו םינזיטרפל

 םילשוריב רטפנ (יקסלומר) ה׳זור יבצ ׳פ־ורפ
 .(א״לשת ןושח ׳ב) 1971 רבוטקואל 21־ב

 :םיחיצנמה
 ןמדלוג־ה׳זור המחנ ר״ד

 לארשיב יקסנימלה לאירבג ר״ד

 הקנרס

 היא



 ל״ז ,קסוטלופב רטפנ ,הדור יכדרמ 'ר

 :םאה

 ד״יה ,האושב התפסנ (הק׳צינבלוא יד) הדור הקבר

 :םינבה

 ד״יה ,האושב ופסנ ,הדור םולשו םהרבא

 :תונבה

 ל״ז ,תירבה־תוצראב ורטפנ ,הנשושו הנח

 :תבה

 ל״ז ,ץראב הרטפנ ,(ןיטשדלוג) הדור הינה

 :תבה

 ל״ז ,קסוטלופב הרטפנ ,הדור האל



 רתלא ןב לשיפ

 ל״ז םולבנזאר

 :ןקיבייאראפ
 דעלקינייא ןוא רעדניק ,יודפ

 לארשי ,הפיח

 רכזל
 ל״ז םולבנזאר םייח־השמ

 1929*ב ,קסוטלופב רטפנ

 ל״ז םולבנזאר רתסא
 1942־ב ,היסורב הרטפנ

 1942־ב היסורב רטפנ ,ק׳צייר בקעי
 1933*ב קסוטלופב רטפנ ,קי׳צייר השמ
 1935־ב קסוטלופב הרטפנ ,קי׳צייר הנח

 רשא הינג
 לארשי ,ביבאדומר

 ןופ קנעדנא םער

 :רעטאפ

 אזאגיר םהרבא־החמש

 :רעטומ

 ןאבאלאב־אזאגיר עזיור־הכלמ

 :רעטעפ

 רעדניק 3 טימ ןאבאלאב ביל־ףסוי

 :רעטעפ

 רעדניק 2 טימ ןאבאלאב ףלאוו־השמ

 :עמומ

 ןאבאלאב לטיג־עפסאי

 :טקיבייאראפ

 אזאגיר לארשי
 לארשי ,רוכרכ

 רכזל

 :באה ןיבור ףסוי

 :םאה ןיבור הקבר-הניירב

 ןיבור םייח
 היסורב ורטפנש

 :חאה

 :חאה ןיבור לדנמ

 ןיבור הנה :תו
 ןיבור לחרי־הלייב

 ןיבור רתסא
 השרוו וטיגב ופסנש

 יחאה

 1960־ב ,הדנקב רטפנ ,קינלמ ןמטוג

 ד"יהו ןדע םתמשנ

 :החיצנמה
 (ןיבור) קינלעמ הגייפ

 לארשי ,ןגדו םר

 רכז ןקיכייא םוצ

 (עקראלאטס יד הרש) ע מ א מ עמתפ עטלא ןיימ

 החפשמ ריא טימ ע י ל כ ע מ רעטסעווש ןיימ

 לקנעי רעדורב ןיימ ןוא הילדג רעדורב ןיימ

 תוחפשמ עגנוי ערעייז טימ

 רעצ רעקיבייא ,רעצ ראנ .ןבילבעג זיא ייז ןופ

 ד " י ה

 טאלבטאר לרעפ
 לארשי ,ביבא־לת
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 חצנ ןורפזל

 :יבא

 ל״ז ץריוועגנייר לארשי

 ד " י ה

 :החיצנמה

 (ובנ) רענלימ הנימ

 ץריוועגנייר תיבמ
 לארשי ,הלופע

 רכזל
 השרוו וטיגב רטפנ ,גרבנזאר בקעי־לארשי

 1917*ב קסוטלופב הרטפנ ,גרבנזאר הזיוריהגייפ

 גרבנזאר םהרבא
 גרבנזאר עינאמ

 גרבנזאר םינוב־החמש
 גרבנזאר ךורב
 גרבנזאר ןמחנ

 גרבנזאר לאוי
 גרבנזאר רתסא
 גרבנזאר םייח
 גרבנזאר קחצי

 גרבנזאר תידוהי
 גרבנזאר ןועמש
 גרבנזאר םייח
 םיובנירג לדנמ
 םיובנירג הדניה
 םיובנירג לטיג

 םיובנירג הלפ
 ד " י ה

 :החיצנמה
 גרכנזור־ןמדלוג הנינפ

 לארשי ,ביבא-לת

 םירוהטהו םישודקה רכזל

 גרבננורק ריאמ קחצי :באה
 גרבננורק ףסוי :ונסיגו וניחא

 גרבננורק לריצ :ונתסיג
 הכרבו לדנייש :תונבה

 השיגו דבכוי ,לבייפ ןמדלוג ׳םשמ

 :םילבאתמה
 גרבננורק תיבמ ןימק רתסא תוחאה

 לארשי ,הינתנ ,ןימק חשמ סיגה

 רכזל

 (היניפ) גרבניטש סחנפ :באה
 קסוטלופב עבטש גרבניטש החמש :חאה

 ותחפשמו גרבניטש (לשרה) יבצ :חאה
 ד״יה ,האושב ופסנש

 :החיצנמה
 (גרבניטש תיבמ)גרבנטרג הרובד

 לארשי ,הפיח
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 :ןדייז ןיימ ןופ קנעדנא םעד

 ל״ז גרעבנייטש השמ
 דיסח רערעג א ,הרות־ןב א דיי א

 ןאמטאר ןוא רעזאד

 קסוטלופ ויא "םיחרוא־תסנכה" םענופ רעדנירג

 המחלמ־טלעוו רעט2 רעד ראפ קסוטלופ ןיא ןבראטשעג

 :טקיבייאראפ

 גרעגניימש הדוהי
 לארשי ןיא עילימאפ ןוא



 :םישודק יד ןופ רכז םוצ

 ןרעטש (עילומש) לאומש
 (יקסוואנכארט) ןר עט ש הרש

 :רעדניק

 עקלע ,לחר ,עביל ,השמ

 שטיוואנעשרעג עשטיא
 (ןרעטש) שטיוואנעשרעג הכלמ

 :רעטכאט

 עלעדנייש

 ס*!■■?
11^1 

 ו₪₪ו₪₪^*.

 שטיוועקינפאשט לארשי
 (העטש) שטיוועקינפאשט רתסא

 !םמד םוקני םשה

 ןורכזל

 :באה

 ןרעטש קחצי־יול

 :םאה

 (דומלת תיבמ) םירמ

 םולש :ןבה

 ד״יה ,האושב ופסנש

 הקבר

 ל״ז ,לארשיב הרטפנ ,(ןרעטש תיבמ) לעניק הקבר

 לדנייש התבו דלוגמואב אבול
 ד״יה ,האושב ופסנש

 :חיצנמה

 לארשי ,ןרטש חנ

 :ןקיבייאראפ

 (ןרעטש עזיור) םולכ הנשוש

 (ןרעטש)לעמעז היח

 לארשי ,ץיצל־ןושאר

 :םירוהט ןוא םישודק יד

 רעטכאש חספ־לאומש

 ן (סקופ) רעטכאש עדניה
 |§ רעטכאש החמש

 רעטכאש הקבר־ענייש

 רעדניק 2 טימ (אדולפ)

 1 4־' עקלאקס יאמש

 רעטכאש החמש (רעטבאש) עקלאקס הוח

 ןארפאש םהרבא

 רעדניק 2 טימ (רעטכאש) ןארפאש לחר

 ד״יה ,רעדרעמ עשיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 :טקיבייאראפ

 רעטכאש־ץעיפוק עכענ
 לארשי ,םי־תב



 רוכזי

 :יבא

 ל״ז הגולבניש והילא ,ר

 :ימא

 ל״ז הקבר־רתסא

 :יתויחא
 ןהיתוחפשמו הוח ,לחר ,הנירב

 :יחא

 ל״ז והיעשי

 ד " י ה ,האושב ופסנ םלוכ

 :חיצנמה

 (הגולבניש) ינש השמ

 | ןורכזל
 :באה תומשנ תא םיקולא רוכזי

 גרבניטש םוחנ־קחצי ן
 :תויחאה

 היחו הקבר םחורי־םהרבא

 ; :חאה ל״ז רש יאמש קחצי ר״ב
 הבוד ותשאו בייל־שרה

 :םנב
 ט״ערת ןויפ ז״טב רטפנש

 ץיבקטונ תיבמ בואט־ךש האל
 בקעי

 :תונבה
 םירמ הנחו הרובד ד״יה ,קוטסילאיב וטגב התפסנש

 :תוחאה
 לשרה הלעבו (גרבניטש) רתסא

 :דודה
 האל ותשאו ןיבור וינעה

 :ןבה
 ד"יה ,ופסנ םלוכ

 :םיחיצנמה ג״כו ףש •השמ לאפר

 גרבניטש *ןסויו החמש לארשיב
 לארשי
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 קנעדנא ןקיבייא םוצ

 טעדראמרעד ןענעז עכלעוו ,רעדירב ןוא רעטסעווש ,ןרעטלע ערעזדנוא

 ד״יה ,םיאמט עשיצאנ יד דיוד ןראוועג

 *■יי ןאמפיש ןושרג
 ןאמפיש עקשאש

 ןאמפיש לדנעמ

 ןאמפיש הרובד

 ןאמפיש רעזייל

 שזאצנאמ לבייל

 (ןאמפיש) שזאצנאמ לחר

 רעדניק ןוא

 !ןסעגראפ טשינ לאמנייק ,לאמנייק ךייא ןלעוו רימ

 :רעצ ןקידנעטש ןיא

 (ןאמפיש) הטינא

 םיוכנשרעק לאיחי ןאמ ץא

 עדאנאק ,אטנאראט ןיא



 קאפושטש החפשמ רעד הפצמ א

 :ןרעטלע
 £*־־׳־. ־י1921 ,חמת ןיא .טשעג ,קאפושטש היח ןוא עשוהי

 הכרבל םנורכז

 * ^0■ המלש םייח ךוז רעייז ןוא (טנעדוטס) לחר יורפ ןייז ,קאפדשטש דוד :ן ו ז

 *' 00 היח רעטכאט רעייז ןוא (טנערעב) עביל יורפ ןייז ,לאירזע :ן ו ז

 ^*4% (טנערעב עביל ןופ רעטומ) עלייב

 היח ווא עשוהי רעדני!? ׳קאפישטש עזיור
 םיצאנ יד ןופ ןעמוקעגמוא

 ן?# !§ !י■ 001 המחלמ־םגנויירפאב רעד ןיא לארשי ןיא ןלאפעג ,קאפושטש לדנעמ

 לדנעמ !םמד םוקני םשה

 :רעיורט ןיא

 קאפושטש יפדרמ
 רצוש (קאפושטש) אלעדא
 יזרא (קאפושטש) לדנימ
 ץיכוטייח־קאפושטש הוח

 רכזל

 ל״ז הבוטו קחצי־ןרהא
 ד״יה ,ןעמוקעגמ־א (ואמטלא) שיפ רתסאו םי יח~שר עה

 לארשי ןיא .טשעג ,שיפ לאקזחי
 ןמסא לאיחי

 (שיפ) ןאמסא הנח
 ןאמסא קחצידרהא

 ןאמסא יכדרמ
 ןאמסא ףלאוו

 רעוואסנאוו ףלאוו
 (שיפ) רעוואסנאוו רתסא

 רעוואסנאוו ןרהא
 רעוואסנאוו עשטכאר

 רעוואסנאוו דוד
 ד״יה ,ןעמוקעגמוא ע לא

 :ןקיבייאראפ

 שיפ הרש
 שיפ־קאפושטש הנירג

 שיפ־ץאוויראז עדיירפ
 הניר ,הרש ,עשטלעג

 (שיפ רתסא ןוא לשרעה ןופ רעטכעט)
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 ר ע ז ד כ ד א ןופ קנעדנא פער

 :רעטאפ

 ל "ז א ז א ש ז ב םהרבא
 ןילקארב ןיא לביטש רערעג םענופ רעציזראפ ,דיסח רערעג א

 :רעטומ

 ל"ז עדלעז־םירמ

 :רעדורב

 ל"ז חספ-המלש

 :ןקיבייאראפ

 עילימאפ ץא אזאשזכ גילעז־ריאמ
 עילימאפ ןוא (גרעכ) אזאשזב לחר־האל

 עילימאפ ץא אזאשזב סילישזד .וודא
 ןטאטש עטקינייאראפ יד ןיא

 קנעדנא םוצ

 1938 ןיא דנאל ןיא ןבראטשעג ,ל״ז גרעבנזייא לאיזוע ׳ר

 :יורפ ןייז
 1936 ןיא דנאל ןיא .טשעג ,(בואט :םייה רעד ןופ) גרעבנזייא טעמירפ

 1952 ןיא דגאל ןיא .טשעג ,רעגנעוו יכדרמ

 :יורפ ןייז
 1965 ןיא דנאל ןיא .טשעג ,דיבאר־רעגנעוו אשזדאניהמחנ

 :ןוז רעייז
 1947 ןיא ל״צא ןופ עיצקא־דנורגרעטנוא ןא ןיא ןלאפעג ,דעגנעוו לאקזחי

 (דנאלדירפ) אנילעצ יחפ ןייז ,גרעבנזייא השמ
 דוד ןיז ןוא אקנארב דרפ ןייז ,גרעבנזייא עשוהי

 ד״יה ,םיצאנ יד ייב ןעמוקעגמוא
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 :ןקיבייאראפ

 אידקואיל יורפ ןייז ץא גרעבנזייא הדוהי
 (שטיוועקטונ :םייה רעד ץפ)



 ירבע תחפשמ דבזל

 :אבסה

 (קסוטלופ י״עש) בושלקמ ירבע קחצי״רזעילא ר״ב לאירזע־לארשי ׳ר

 ל״צז .דקראוומ לקחצי ׳ר יברה ידיסחו הרותה ילודגב

 :אתבסה

 הבלממ ,שפנ תנידעו תינקדצ השא ,ה״ע השנ־הבוד

 :םהינב

 יבציילתפנו םחנמ־יכדרמ ,(לרעב) בד ,םירפא

 .דוצמ רבדל םידרחו םימש־־יארי ,םימסרופמ םינדמלו םידיסה

 הלאי ,הרובד :םהיתונב

 (בוקשיוו ק״קד ןורחאה צ״ומו ןייד ,ץירזממ רלבוב הילדג ׳ר ןואגה ברה תשא)

 (יקסבדדאינש) הצרת־הניישו

 קסוטלופ יבשותו ידילי םלוב

 תיצאנה האושב ופסנשו ורטפנש םהיתוחפשמ■ ינב לכ תאו םתוא

 ד״יהו ןדע םתמשנ

 :םיחיצנמה

 יקסבודאינש רזעילא יבצ

 (שיפ) ירבע הרש

 ירבע קחצי
 לארשיב

 הניטנגראב (טרליה)ירבע הברכ

 ב״הראב ירבע המלש

 ברדראב (דנלדירפ)ירבע האל־הרש

 ל״וחבו ץראב ירבע תחפשמ ינב לכו
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 רוכזי
 םירוהטהו םישודקה תא םיקולא

 ינבמ

 הביבסהו קסוסלופ
 הלמה תוצופתב לארשי ישודק ראש םע יגארטה םתומ תא ואצמ רשא
 ןמ המויא תוירזכאבו עתפל ורקענש םירקיה הביבסהו ונריע ינב
 תורוד ירודמ םהיתובא תובאו םהיתובא םהב ובשיש תומוקמה
 ינימ לכב םמש חמי םיאמטהו םיררוצה םיצאנה ידיב ודמשוהשו
 דע וסרהנ םהירבקש םישודקה־םיתמה־םירטפנה תא ,תונושמ תותימ
 םהיתובצמ לש םינבאה תוחולבו םיינמרגה־םיקלמעה ידי לע דוסיה
 תא ואצמש ונריע ינב ,ידוהי רכז אלל וראשנש תובוחרו םיתב וטשיק
 אלו ועדונ אל םהיתומשש הלא לכ תא ,היסור תוברעב םידודנב םתומ

 רפסב ורכזוה

 םתפרח תאו םמד תא םוקגי ׳הר ןדע םהיתומשנ

 הביבסהו קסוטלופ יאצוי ןוגרא
 לארשיב

 "קסזסלופ ןהכז רפס" תכרעמ
 רפסה תאצוהל דעוה
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 □׳שודקה תמישר
 עטסיד־םישודק

 הביבסהו ?םיטלופ ינבמ םירוהטו םישודק לש המישר

 הביבס רעד ןופ ןוא םירוהט ןוא םישודק רעקסוטלופ ןופ עטסיל א

 םהידידיו םהיבורק ידי לע ורסמנש יפכ — תומשה

 סעילימאפ תא טביירפ ערעייז ךרוד ץואויעג ןבעגעגנא ןענעז ייז יוו טיול — ןעמענ יד



 א

 םייח קענאשזאבא
 למהרבא קענאשזאגא

 ,(ןאממיש) לרעצ יתמ ,ףסוי־־הדוהי קענאשזאבא

 המלש־ןרהא ןוא לביימ־השמ רעדניק
 עילימאמ ןוא עמסאי קענאשזאבא
 עמיס יורמ ןוא השמ קענאשזאבא
 עגאד יחמ ןוא המלש קענאשואבא

 האל הרש דרמ ןוא לספעש קענאשואבא
 עילימאמ ןוא לחר קענאשזאבא

 היבוש רעדגיק ,ןאמ ,האל־הקבר קעגאשזאבא
 היתב ןוא

 תידוהי קענאשזאבא
 לדנעמ קענאשזאבא

 רעשכאש ןוא עניירב יהמ ,לשימ קיששמארבא
 לחר

 ־עגיימ ,דוד רעדניק ,הוח יהמ ,םהרבא קערוגא
 הירא ןוא לשיג־םירמ ,לדנייש ,עלייב ,הקבר
 ,לשאי רעדגיק ,הוח יהמ ,למהרבא קינדארגא

 עקשאר ןוא עלייב ,עגיהב ,לרעפ
 תידוהי יקסוואשאמיא

 לחר דרמ ןוא (ילתמנ) עלאש יקסוועלעארויא
 (דנאלדהמ)

 עשוהי גרעבנוייא
 השמ ,הרש רעדגיק ,עדיהמ דרמ ,לבייל תעבנזייא

 עגיימ ןוא
 אנילעצ דרמ ןוא (קעינאמ) השמ גרעבנוייא

 (דנאלדירמ)

 ,לוייר ,הוח רעדניק ,עגיימ דרמ ,לרעב שייקנוייא

 המלש ןוא הרש ,לשרעה ,הנח
 ןוא ריאמ רעדגיק ,עזיה דרמ ,השמ שאששגזייא

 לדנייש
 ,עלייק רעדניק ,לדנייש יהמ ,לשרעה םדבגעכייא

 עבש ןוא הרש
 האל־לחר יחמ ןוא לסאי שזאשנעווניא

 רעשכאש ןוא רחשא דרמ ,החמש שזאשנעווניא
 הבלמ

 עדיהמ יחמ ןוא לאומש שזאשגעווגיא
 עשוהי ןוז ןוא עששביל־היח שזאשנעווניא

 םייח ןב ןמלק שואשנעווגיא

 ןמלז שזאשנעווניא
 ןוא הרובד ,ןמלז ,הילדג רעדגיק ,עדור ןאמשלא

 שעמודמ
 עזיה רעשכאש ןוא השמ ןאמשלא

 רתסא ןאמשלא
 רעזייל ןוא לחר ־הגח רעדגיק ,היח ןמשלא

 דעדניק ,(ןאמיירמ) לרעמ דרמ ,לבייל קראמשלא
 הנח ןוא עכעג

 רעדניק 4 ןוא (לאשמאק) דרמ ,םוחנ ןייששנווילא
 (ןאמביעל) דבבוי יחמ ןזא והילא ןייששנווילא

 עינעה יהמ ןוא שירעב דעוועשלא
 הכלמ ןוא הרש רעוועשלא

 רעדניק 3 ןוא עגיימ יהמ ,בייל־השמ רעוועשלא
 עילימאמ ןוא ןדא ־םייח יקסלוקארשסא

 לקנאי ןוו ןזא שינייב אגעששסא
 ןוא (קישזדורג) עמאח יהמ ,ליסק קאיווארשסא

 לסיו־עלייב רעשכאש
 עילימאמ ןוא לשיג קאדוארשסא

 עאימאמ ןוא עדלאג קאיווארשסא
 ־ןרהא רעדניק ,(שימ) הנח יורמ ,לאיחי ןאמסא

 ףלאוו ןוא יכדרמ ,קחצי
 קחצי ןוו ןוא דרמ ,(ב״וש) ריאמ רעוואדזאמא

 (עששיא)

 ןוא (קאדואשראוו) יחמ ,לבייל רעוואדזאמא
 עילימאמ

 עילימאמ ןוא דרמ ,םייח רעוואדזאמא
 ־געשסעינ) לדנימ דרמ ןוא לאומש קאילמא

 (רעוואפ

 עדניה דארלעסקא
 רעדניק ,(ץגימ) הנה דרמ ,יכדרמ יקסוואלרא

 עגיימ ןזא ןורהא
 (ןייששנשכיל) הכלמ יהמ ,דוד־בקעי ןייששנרא

 עששלאב רעשכאש ןוא
 רעשכאש ןוא הרש יחמ ,לאקזחי־השמ אמרא

 עבאש
 ןאמ ריא ןוא הוח שא

 עצנהפש רעשא

 ב
 3 ןוא לשיג־עמסאי יהמ ,בייל־ףסוי ןאבאלאב

 רעדניק
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 רעדגיק 2 ןוא ףלאוו־השמ ןאבאלאב
 "הרובד דעדניק ,(לאטנעזאר) ,הרש־היח םואב

 ןרהא ןוא האל ,השמ
 דניק ז ןוא (אקדורג) ,עכינ םואב

 ןוא רעוייל ,יכדרמ רעדניק ,דרפ ,ףסוי ןאמזאב
 רעטכעט 2 ךאנ

 לדגייש דעטבאט ןוא אבול דלאגמיוב
 רעטכאט ןוא האל־לטיג דרפ ,ןימינב םדבגסקאב

 לחר
 ןוא (ןייטשדלאג) עסעפ דרפ ,קעינעב רעסקאב

 הסדה רעטבאט
 לספעש רעסקאב

 עילימאפ ןוא אבא ןייטשנראב
 רעטכאט ,השמ ןוז ,לרימ דרפ ,הילדג ןייטשנראב

 רעדניק 2 ־ןאנ ןוא עגייפ
 ןוו ןוא סעדאה דרפ ,קחצי־םייח ןייטשנראב

 דוד־לסאי
 עילימאפ ןוא דרפ ,לשרעה ןייטשנדאב
 עילימאפ ןוא דרפ ,ןושרג ןייטשנראב
 עילימאפ ןוא דרפ ,עייש ןייטשנראב

 קילעז ןייטשנראב
 השמ ןייטשנראב

 רעדניק 2 ןוא הרש דרפ ,לאומש ןייטשנראב
 רעטכאט ,םייח ןוו ,הוח דרפ ,לדנעמ ןייטשנראב

 רעדניק 2 ךאנ ןוא רתסא
 קחצי ןייטשנראב

 עלחר־הוח רעטכאט ןוא עקלע ןייטשנדאב
 הנח ןייטשנראב

 דוד ןוו ןוא (םיובגשריק) עדלאג ןייטשנדאב
 עטאלו יודפ ןוא יכדרמ־םהרבא קאסראב

 עילימאפ ןוא דרפ ,דוד סעקעראב
 ןוא (טראפאפאר) לחר דרפ ,השמ רעטשראב

 הגח רעטכאט
 ,השמ רעדניק ,עשאב דרפ ,עשוהי רעקשאב

 רעדניק 2 דאנ ןוא לקנעי ,לבייל
 ,(שואטנעווניא) ענעה דרפ ,םירפא קינדוב

 עפיצ ןוא הרובד דעדניק
 א ןוא (!ודר) הנח דרפ ,עקלארשי ןטדאגמדב

 רעטבאט
 2 ןוא (אדאגדו) ענעה דרפ ,השמ ןאמכוב

 רעדניק

 ,(ץישודעשוד) האל־הדש דרפ ,המלש ןאמלוב
 והילא ןוא הקבר ,לאלצב ,עטע דעדניק

 עילימאפ ןוא הבלמ ןאמלוב
 ־הכלמ ,לאלצב רעדגיק ,עבאט דרפ ,ףסוי ןאמלוב

 שרעה ־והילא ןוא עניירב
 סעטאמ ןוו ןוא רתסא ־הרש ןיטשרוב

 ,לבייל דעדניק ,הקבר דרפ ,לדיי־שרעה ןיטשרוב
 למהרבא ןוא עגייפ ,עדלאג ,היח

 ןוא לקנעי ,דוד רעדניק ,דרפ ,לשרעה ןיטשרוב
 לריצ

 ־צעיוושאראטס) לריצ דרפ ,דוד־םייח ןיטשרוב
 2 ךאנ ןוא הרש רעטבאט ,בייל־השמ ןוו ,(יק

 רעדניק
 ,(גרעבנעואר) לרעפ דרפ ,לארשי ןיטשרוב

 רתלא ןוא עניירט רעדניק
 עטע ־היח ןיטשרוב

 ,(אקסוואלפיצ) רתסא יודפ ,רעוייל ןיטשרוב
 לדיצ ןוא עטאלו ,לקנעי רעדניק

 רעטכאט ןוא טעמירפ דרפ ,חנ־םהרבא ןיטשרוב
 עטאלו

 עילימאפ ןוא לוולעוו־קחצי ןיטשרוב
 עילימאפ ןוא לאומש ןיטשרוב

 עילימאפ ןוא הניד ןיטשרוב
 רעדניק 6 ןוא דרפ ,לקנעי ןיטשרוב

 ,היבצ רעדניק לחר־הקבר דרפ ,השמ ןיטשרוב
 עביל ןוא לריצ ,היח

 רעדניק 2 ןוא עשיג יודפ ,השמ ןיטשרוב
 (קערוגא) עקטע דרפ ןוא השמ ןיטשרוב

 ,היח רעדניק ,עטאלו עביל יודפ ,השמ ןיטשרוב
 לריצ ןוא לחר ,היבצ

 םירמ ןיטשרוב
 לסיז רעטבאט ןוא ענייר דרפ ,לדנעמ אזאשזב

 (קינלעמ) רתסא דרפ ןוא השמ אואשזב
 המלש אזאשזב

 הוח דרפ ןוא (ר״ד) עייש יקסנישזעשזב
 עילימאפ ןוא לוולעוו יקסגישזעשוב

 עכעג יקסגישזעשזב
 הקבר רעטבאט ןוא עטע־הוח אקצאטסאלאיב

 ןד 2 ןוא עמולב דרפ ,לדנעמ ןייטשדעביב
 עילימאפ ןוא ההא ןייטשרעביב

 דוד ןאמרעדיב
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 לביא ןוז ןוא יתמ ,לאקזחי ןאמרעדיב
 ,למהרבא ןוא עדמה ,השמ ןאמרעדיב

 דוד־בקעי יגב
 לדנימ ןוא הנח רעדניק ,האל סילייב

 ןוא לטיג־רחסא יודפ ,ףסוי קינטאוואלב
 הכלמ רעטכאט

 בקעי ןאמ ריא ןוא עשטלאב קינטאוואלב
 לאומש ןוו ןוא םייח ןאמטאלב

 האל ןוא הכלמ רעטכעס ,םייח־םהרבא םאב
 דעדניק ,(יקטנילעשז) עלייב חרפ ,לסאי םולב

 השמ ןוא קחצי ,טעמורפ ,עיגיפ
 ־מעדאפ)) הרש־־הנח יחפ ןוא לבייל םולב

 (שטדואב

 היח־הנח יורפ ןוא לטאמ םולב
 עבש רעטבאט ןוא הרש יודפ ,השמ םולב

 ןוא (ןייטשדלאג) עכענ דרפ ,החמש םולב
 הרובד רעטכאט

 (ןויצ־ןב ןב) לאומש םולב
 עזיור ןוא עטאלז ,הכלמ גרעבמולב

 רעדניק 3 ןוא (ןייטשנטכא) עזיור גייווצנעמולב
 רעדניק ,(קעיירג) הקבר יודפ ,עשוהי ןייטשמולב

 לזית ןוא לשרעה ,לקגעי
 עטנעי רעטכאט ןוא םתמ דרפ ,קחצי ןייטשמאב

 לחר רעטסעווש ןוא ןועמש־המלש יאב
 עיש ןוא למהרבא רעדניק ,עטיא ינטיקנעלב

 ןוז ןוא םירמ דרפ ,לקגעי־השמ ףראדסלעגנעב
 ןבואר

 עגעה ןאסגרעב
 עאימאפ ןוא לקועי ןאטגדעב

 עאימאמ ןוא הידא *הדוהי ןאסגרעב
 עקלאומש ןוו ןוא עשטגאכ ןאסגרעב

 (ןאימאס)עזיח דרפ ןוא ליוונייז דעגילרעב

 רעדניק ,(ןאמלוב)לדנייש דרמ ,לבייל רענילרעב
 ,עניתב־הקבר ,הימחנ־םייח ,לסיז ,לאלצב

 קחצי לארשי ןוא לטינ ,הגח ,עטע
 (ףראדסרעיימ)לחר דרמ ,ףלאוו־םייח רענילרעב

 רעדגיק 3 ןוא
 ןוא (שטדואבייל) לחר דרמ ,ריאמ רענארעב

 עזדר רעטכאט
 ןוא (ארבערס) עטיימ דרפ ,לדנעמ אקמלרעב

 עבאט רעטכאט

 הרש־םירמ רעדגיק ,לטינ יחפ ,לדיי ןאמרעב
 הקבר ןוא

 דעדניק 2 ןוא לחר ץלאהנרעב
 הניד דרפ ןוא םהרבא םיובנרעב

 ,לחר רעדניק ,עמולב דרפ ,חרז־לכעמ םדבנרעב

 דניק א ךאנ ןוא עדניה ,עדור ,עטעפ
 הקבר־עדלאג דרפ ,לאקזחי־השמ םדבנדעב

 ,לשרעה ,למהרבא רעדניק ,(יקצעדושאראטס)
 לרימ ןוא יכדרמ ־םייח

 (שזאקעיפ) עלייב טנערעב

 לחר רעטכאט ןוא היבצ אטאדארב
 ־כאט ןוא (רעוואקאמ) הרובד־עסעפ שטאדארב

 לטינ ־הנח רעט
 (לגימשדנארב) דרפ ןוא ןנחוי רעדאדב

 רעדגיק 3 ןוא דרפ ,השמ רעדארב
 עאימאפ ןוא לרימ רעדארב

 ,לדנעמ רעדניק ,(שזאקעיפ) רתסא ןאזמארב
 לביא ןוא השמ

 לחר ןוא היח רעטכעט ,עזדר־עגייפ ןאזמארב
 דגיק 1 ןוא (ןאזמארב) הרש רעסעב

 עכענ רעטסעווש ןוא ביא גרעבמארב
 ־כעט ,(רענעפ) עקלע דרפ ,השמ לגיפשדנארב

 לחר ןוא עלייב רעט
 ¬ניבור) הנת דרמ ןוא לקנעי־השמ ןייטשנארב

 (ןייטש
 דרמ ןוא האדג ןייטשנארב

 דניק א ןוא עגיימ דרפ ,השמ ןייטשגאדב
 אילעכ רעטכאט ןוא עמאב דרמ ,לאיחי ףארב

 עילימאמ ןוא ףסוי ףארב
 ןוא עלייב ,הימרי רעדניק ,עזיור יודפ ,בקעי ףארב

 קחצי־לאומש
 היח דרמ ןוא םהרבא ףירב

 עילימאמ ןוא השמ ףירב
 עאימאפ ןוא עטיא־היח ףירב

 עלהנח רעטכאט ןוא (םיובנירג) עמאב רעלסערב
 ןוא (שאתאכאז) הרש דרמ ,ןועמש רעלטערב

 דיאמ ןוו

 ג

 השמ ןוז ןוא לישטנא במאלאג
 עמיט יודפ ןוא לדנעמ טנאלאג
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 השמ טנאלאג
 רעדניק 2 ןוא האל־הקבר שואבדלאג

 למהדבא םיובדלאג
 לקנעי םדבדלאג

 הקבר רעטכאט ןוא עלייב יודפ ,ןושרג גרעבדלאג
 רעדניק 2 ןוא ןאמ ,(ןאמגאוו) הרובד גרעבדלאג

 הרובד רעכאמדלאג
 עשיג רעטכאט ןוא דבכוי יודפ ,לבייפ ןאמדלאג
 (ןייטשנרא) עשטבאד יודפ ,שירעב ןייטשדלאג

 דגיק א ןוא
 המלש־םייח ןייטשדלאג

 ־גיק ,(סאפ) האל״עגייפ יודפ ,לקנעי ןייטשדלאג
 ,לאומש ,היבוט ,לשרעה ,יאתבש ,חנ רעד

 הכרב ןוא עמולב ,לחר ,הקבר
 (רעכאמדלאג) עמיס דרפ ,המלש ןייטשדלאג

 עביל ־עגייש דעטכאט ןוא
 רעטכאט ןוא לרימ יודפ ,עשוהי ןייטשדלאג

 רתסא
 הרש רעטבאט ןוא לדנעמ ןייטשדלאג

 ןוז ןוא (ינלעטישז) הנח יודפ ,לבייל ןייטשדלאג
 ךענעה

 עילימאפ ןוא לבייל ןייטשדלאג
 ןוו ןוא (במאד) לטיג דרפ ,דוד אדארבילאג

 לדנעמ
 רעדניק 2 ןוא דרפ ,יכדרמ אדארבילאג

 דניק 1 ןוא דרפ ,החמש אדארבילאג
 קחצי תב הוח אדארבילאג

 רעדנעס אנילאג
 (עייש) היעשי אנילאג

 (אדאפ) לריצ־היבצ אגילאג
 ,לפאק ,לקניפ רעדניק ,לדימ יודפ ,לבייפ קעטפאג

 רתסא ןוא לדנייש
 (אשחראנלאד) עקמורפ דרפ ןוא דודב קעטפאג
 דעטכאט 1 ןוא לחר דרפ ,םוחנ־קחצי לקניפראג

 למהדבא ןוו ןוא הקבר דרפ ,םייח קישתג
 2 ךאנ ןוא בקעי ןוו ,לדעפ דרפ ,רתלא־םייח טוג

 דעדניק
 ןוא בקעי רעדניק ,הקבר דרפ ,ףלאוו־רעוייל טוג

 עקסעפ
 דניק א ןוא ןאמ ,הנח טוג

 קחצי־םהרבא טוג

 םייח ןוא יכדרמ רעדניק ,האל־עינעה טוג
 ,המלש רעדניק ,הניד דרפ ,םהרבא ןגדאמטוג

 רעדניק 2 ךאג ןוא הצרת ,הכלמ ׳הרובד
 (גרעבנייטש) הניד ןאמרעטוג

 עילימאפ ןוא םהרבא ןאמרעטוג
 עילימאפ ןוא המלש ןאמרעטוג

 דרפ ןזא שירעב ןאמרעטוג
 רעטכאט א ןוא עשטיא ןאמרזג

 הנח ןאמרוג
 ,הנח ,לשרעה רעדניק ,עבאד יודפ ,לרעב ןאמרוג

 הוח ןוא הדוהי ,עדלאג
 הבלמ רעטבאש ןוא לדנימ דרפ ,לרעב ןאמרוג

 עילימאפ ןוא לריצ ןאמרוג
 עילימאפ ןוא היה ןאמרוג

 ליוונייו ןאמרוג
 הרובד דרפ ןוא שירעב־עיש ןאמרוג

 עילימאפ ןזא ןתנ ןאמרוג
 (הוחו החמש יגב) לטינ ןוא לבייל ןאמרוג

 ןוא (ןייטשדלאג) הכלמ דרפ ,ריאמ ןאמרוג
 הוח רעטכאט

 רעדניק ,(דעשאל) רתסא דרפ ,השנמ ןאמרוג
 םירמ־עגייפ ןוא האל ,חספ־ןמחנ

 ,לריצ רעדניק ,עשוישט דרפ ,לספעש ןאמרוג
 רעזייל ןוא דוד ,הרובד

 אשודנא ,סקאמ רעדניק ,הכלמ דרפ ,עיש ינרוג
 אשודע ןוא

 (ןאמטוג) עקשחר ינרוג
 ־באט ןוא (שואקעיפ) רתסא דרפ ,בייל גרובצניג

 הוח רעט
 ןוא רתסא רעדניק ,הנח דרפ ,רעוייל גרובצניג

 םהרבא
 בייל־הדוהי יקסוואדאלג

 ־לחר ןוא דוד רעדניק ,קחצי־םהרבא ךילקילג
 האל

 ריאמ ןוו ןוא לחר דרפ ,ףסוי גדעבסקילג
 אלאס ןוא אשול אדזאיגג

 (ןייטשרעבלד) לחר־עדניה עקנאדעג
 ענעה רעטכאט ,דרפ ,קחצי ־לארשי קישטראוועג

 ןוו א ןוא
 הקבד דרפ ןוא ףסוי־השמ דראבלעג

 (גדעבנירנ) עבש יודפ ןוא לטאמ דראבלעג



 (ןאמרוו) לדויהב יחפ ןוא ךעועה דראבלעו רעדניק 2 ןוא יחפ ,עקשרעה סיוגנירג

 לדויהק ,עדויה ,היח רעדויק ,רתסא םולבלעו עילימאפ ןוא הוח םיוגנירג
 החמש ןוא עילימאפ ןוא עדויה םיובגירג
 השמ ןוא שיבייל רעדויק ,לשרעה םולבלעו עילימאפ ןוא הקבר םחבנירג

 רעזייל ןוו ןוא (לעווע) המחו אדולעו רעדניק ,(גועבנזאר) עדויה יודפ ,לדועמ םחבוירג
 ןוא (אדימ) עוואלצ חרפ ,ןבואר יקסוישטלעג אלעפ ןוא אטוג

 רעדויק 2 לטיג ןוא היח דעדויק ,עדור יחפ ,עשוהי םיובוחג
 ־יכדרמ רעדויק ,לדוייש חרפ ,לאירוע ןאמלעו והילא גרעגוחג

 לצעו ןוא בייל ןחווי ,לאומש־עיש רעדויק ,עווח־הרש ורעבוירג
 עילימאפ ןוא ןרהא ןאמלעג האל־עבאט ןוא לזייר־עמיס ,בייל

 עילימאפ ןוא היח ןאמלעו ןוו ןוא לרעפ־עדיירפ יחפ ,בייל־םייח ודעבוירג
 עילימאפ ןוא עבאט ןאמלעג השמ

 עילימאפ ןוא עקטיא ןאמלעו עמולב רעטכאט ןוא עסעפ גרעבוירג
 עילימאפ ןוא ףלאוו־ריאמ ןאמלעג עילימאפ ןוא עבאט ורעבוהו

 4 ןוא חרפ ,(הבישי־שאד) קחצי טואפלעו עילימאפ ןוא עשטייח ורעבוהו

 רעדויק עילימאפ ןוא עוייפ ורעבוהו
 עשטבאט רעדויק ,(יקצוטש) סעדאה רעצלעג עילימאפ ןוא המחו ורעבוהו
 ןתו ןוא עילימאפ ןזא לקועי ורעבוהו

 ־ויק ,(רערעל) לרעפ חרפ ,בקעי שטיוואועשרעו (ןאמצלאו) עדח־הויד חרפ ןוא לדועמ ןייטשוירו
 האל ןוא לאומש רעד רעדויק ,עלייב־הרש יחפ ,וילעו־םייח ןאפשוידו

 (ןרעטש) הבלמ חרפ ,עשטיא שטחואועשרעג הוח ןוא עדלאג
 עלעדוייש רעטכאט ןוא הוח יודפ ןוא לדוי ןאפשוירו

 ־ויק ,(אדארבילאג) לטיג יודפ ,לשרעה אויבארו ־בקעי ,ןרהא־םהרבא רעדויק ,לדוד ןאפשוהג
 לוולעוו־בקעי ,הוח ,עויור ,הוח ,םהרבא דעד עדלאו ןוא עוייפ ,בייל

 עילע ןוא לשרעה רעדויק ,(ןאמרעשיפ) הקבד ןאפשוהו
 םיווב ןייטשדארו האל־הוח ןוא

 ןאמדעה ןייטשדארו (לאימחרי ןב) למהרבא ןאפשוירו
 קעלאל ןייטשדארו ןוא (םעלאוורעי) עבאט יחפ ,לשטוא ןאפשוירו

 (היבוט יוב) הרש ןוא דוד־ןרהא קישזדורו עמיס רעטכאט
 (לשרעה חווב) הוח ןוא האל קישודורו (ןאמייו) םהמ יחפ ןוא דיאמ־שרעה ןאפשוהו

 לבייל אקדורו ףסוי ןאפשוירו
 רעדועס־םוחו אקדורו

 למהרבא אקדחו
 ןמלק אקדורג ד

 לשרעה אקדורו (ןאמרעמיצ) האל־רחסא יחפ ,םהרבא קעוואד
 דעטכאט א ןוא לדועמ ןוז ,לאיחי קעזידג רעדויק 2 ןוא

 הכלמ רעטכאט ןוא עויב דעוועיירו לרעטכעט א ןוא (םחבוהו)לטיו יושטאטאד
 טעכאי חרפ ןוא המלש להג ־אק) עשטכאר חרפ ןוא השמ אשזחאולאד

 השמ־םהרבא םחבוהג (קעלאשט
 לכעמ ,םייח רעדויק ,הכלמ חרפ ,עמא םחבוהג ,הרש ,קחצי .וודא דעדויק ,עפעפ חרפ ,דח במאד

 אטוג ןוא היבוט ןוא הוח ,לטאמ
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 ןזא (גרעבנחג) הנה יחפ ,(טעאפ) ןרהא במאד
 עלהרש רעטבאט

 רעביל במאד
 לחר ,םהרבא רעדניק ,עשאב יודפ ,ןמלז במאד

 רעטכאט א ךאנ ןזא
 רתסא יהפ ןוא לקנעי־םייח במאד

 רעדניק 2 ןזא (אשזח) הוה יחפ ,לדנעמ במאד
 רעדגיק ,(דארגאניוו) עשטוויר יודפ ,השמ במאד

 עינארפ ןוא עשזדנימ
 לארשי במאד

 רעדניק 5 ןוא םחמ ־האל יודפ ,םהרבא במאד
 עשאב־הרש דרפ ןוא םהרבא־לאקזחי במאד

 אלעה ,עלאס רעדניק ,עזיה דרפ ,לטאמ ןאר
 עשטבאט ןוא

 לרעטכעט א ןוא עינעג דרפ ,(טעאפ) החמש ןאר
 עילימאפ ןוא עינאמ ןאר

 רעטכעט 2 ןוא למהדבא ןוז ,עביור ןאד
 (גדעבנסידו) עקטע דרפ ןוא קעינאמ ןאר

 אלעב רעטכאט ןוא אשזור ןאר
 הבלמ דרפ ןוא לקנעי־דוד לעדאד

 (במאד) עבאד דרפ ןוא עקסאי לעינאד
 םייח־עיש לעיגאד

 עקטיא לעינאד
 עינעה ןוא דוד רעדניק ,הידא־בקעי לעינאד

 קחצי־םהרבא ןראד
 ,לרעב־ןמחנ רעדניק ,עביל דרפ ,לספעש רענבוד

 שרעה־ףסוי ןוא דוד ,עקטע ,ליסק
 ,לרעפ רעדניק ,(קישזדורג)לחר דרפ ,ףסוי רעגבוד

 הנח ןוא לוולעוו ,לשרעה ,לדנייש
 ־באט ןוא (שטיוואבמיס) הרש דרפ ,לפאק אוד

 םירמ רעט
 רעדגיק ןוא לדנייש דרפ ,ףסוי ץישזדעשזד

 םייח ןוא לדיי ,הרש דעדניק ,לחר ץישזדעשזד
 רעטכעט ,עכינ־היח דרפ ,יכדרמ ראטקעריד

 הרפש ןוא הרובד
 ¬ניבור) אלעב ר״ד דרפ ,(ר״ד .וודא) שיטקילעד

 אשחר רעטפאט ןוא (ןייטש
 ־אוואג) עשטכאר דרפ ןוא עשיו יקסניבמעד

 (יקסנימ
 עיניפ יקסניבמעד

 אדאד דרפ ןוא קחצי יקסגיבמעד

 רעדניק ,הרובד־הנח יחפ ,לשרעה קעשזנארד
 לטע ןוא הרש ,היח ,למהרבא ,קחצי ,הדוהי

 םהרבא רעדניק ,עטנעי דרפ ,השמ קעשזגארד
 ןימינב ןוא

 ,דח רעדניק ,עקטיא יחפ ,םייח ־השמ קעשזגאדד
 החא ןוא עכענ

 הנח ןוא רעזייל רעדניק ,למהדבא קעשזגארד
 ,(רעוואפנעטסעינ) לחר דרפ ,לקנעי קעשזנארד
 ־לארשי ןוא השמ ,האל ,עקלע ,לטינ רעדניק

 קחצי
 עילימאפ ןוא ףסוי קעשזנארד

 עילימאפ ןוא עגייפ קעשזנארד
 עילימאפ ןוא עשטלייב קעשזגארד

 ה

 *גיק ,לדייא־הרש יחפ ,שרעה־לארשי ןאמסואה
 םייח ןוא השמ רעד

 ןאמ ןוא עשטהגח ןאמסואה
 (קינרוקס) הרש ןאמסואה

 רעזאל־ליח רעדגיק ,הבלמ ־רתסא גנודפשנעזאה
 עכענ ןוא

 רעדניק 2 ןוא דרפ ,בייל ־הדוהי גנורפשנעזאה
 ־לעסקא) הרש יחפ ,םינוב־התמש גגורפשגעזאה

 רעדניק 2 ןוא (דאר
 רעדגיק 3 ןוא דרפ ,למהרבא ןאמכאה

 ,(שטיוואקסאפ) לחר יחפ ,החא־בקעי ןאמכאה
 דוד ןוא השמ רעדניק

 ןוא קחצי ,לשטגא ןיז ,יורפ ,למהרבא ןאמצלאה
 רעדניק ךאנ

 ,דענעה רעדגיק ,לחר דרפ ,לשרעה ןאמצלאה
 לריצ ןוא הקבר־םידמ

 (ןייטשלקניפ) לחר דרפ ןוא השמ ןאמצלאה
 לדנעמ ןאמצלאה

 הרש רעטכאט ןוא ןושמש ןאמצלאה
 עילימאפ ןוא לרעב ןאמצלאה

 דוד ץיוואראה
 רעדניק ,(טייקגזייא) לחר דרפ ,בקעי ץיוואראה

 עקשענ ןוא עילאפ ,שיבייל
 (ר״ד) אלעדא ץיברוה

 (יקצוטש) אבויל דרפ ןוא סקאמ בראפלמיה
 דרפ ןוא ריאמ־עשטיא לעדנעה
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 ןוא לפראק רעדגיק ,עביל דרפ ,םהרבא לעדגעה
 לדיי

 *גיק ,(אקטוואלפיצ) לריצ דרפ ,עשטיא לעדנעה

 השמ ןוא הרש ,וימדב ,םייח ,םולש רעד
 עילימאפ ןוא עויור לעדנעה

 עילימאפ ןוא דוד לעדנעה
 עילימאפ ןוא עשטהניד לעדגעה

 ,לסאי־׳השמ ןד ,עדויה דרפ ,עלעבייל לעדגעה

 רעדניק ךאו ןוא ןמחנ ,לשרעה
 עילימאפ ןוא ןימינב לעדגעה

 ו

 ־גיק ,רחסא־עזיור דרפ ,בייל־בקעי יקסוואגאוו
 הכלמ *הנח ןוא דוד־לאומש רעד

 רעטכאט ןוא (אשחד) הוח דרפ ,דוד ןאמגאוו
 עבאט

 דניק א ןוא ענייפ דרפ ,לארשי ןאמגאוו
 (גגיר) עדיירפ ןאמגאוו

 הקבד ןוא לארשי רעדניק ,עקשיוו רעטכאוו
 (ץערעפ) עדור דרפ ןוא עטנ רעטכאוו

 לשטנא ןאמדלאוו
 האל יחפ ןוא המלש־םהרבא ןאמלאוו

 השמ ־לארשי ןאמלאוו
 למהרבא ןאמלאוו

 ־עגייפ דעטכאט ןוא הקבד דרפ ,עיניפ ןאמלאוו
 עודר

 עילימאפ ןוא (המלש חב) לרעצ ןאמלאוו
 עילימאפ ןוא השמ יקצאכנאוו

 השמ־ךורב רעוועסגאוו
 (ןיישנאו) לריצ רעוועסנאוו

 רעדניק ,(אינשיוו) עדניה דרפ ,חטפ רעוועסנאוו
 לרעב ןוא החא ,עיש־דוד

 רעדניק ,(שיפ) דתטא דרפ ,לוולעוו רעוועסגאוו
 עלחד־הנח ןוא ןרהא ,דוד

 דעדניק ,רתסא*הרש דרפ ,ןימינב רעוועסנאוו
 לדנימ ןוא לרעפ ,המלש ,לאומש
 עשטבאד יחפ ןוא דוד רעוועסנאוו

 3 ןוא (במאד) האל דרפ ,סעטאמ רעוועסגאוו
 דעדגיק

 ןוא הירא ,קלארשי רעדגיק ,לריצ רעוועסנאוו
 םחמ

 לחר דרפ ןוא בייל־ריאמ קטאוו
 לטפעש רעדניק ,ענעה דרפ ,ןועמש״השמ קסאוו

 לשרעה ןוא

 (ינאוואלאמ) לחר דרפ ןוא סחנפ קסאוו
 דעדניק ,(ץראווש) עגעה דרפ ,לקגעי שזאינפאוו

 הקבר ןוא לרעב ,םייח

 ,(אקנאימאלס) האל יחפ ,לוולעוו ןייטשמעראוו

 עיש ןוא בקעי רעדגיק

 (רעוועסנאוו) רתסא דרפ ןוא דוד דעוועשראוו

 ןוא לקנעי רעדניק ,לטינ יחפ ,לארשי קארטאיוו
 השמ

 לריצ דרפ ןוא (קחצי) לציא אדאגדו
 א ןוא הרובד יודפ ,ןושרג *םהרבא אדאגיוו

 רעטכאט

 האל־עלייב רעטכאט ןוא לאומש־םייח אדאגיוו
 לחר יחפ ןוא ריאמ *קחצי אדאגיוו

 אשזדאי ׳קעבוק רעדגיק ,דרפ ,םהרבא ןאמייוו
 קעמאלש ןוא

 ןוא ענעה רעדגיק ,הנח יחפ ,קחצי בדרטגייוו
 השמ

 ןוו ןוא (אשזור) עלייב דרפ ,לאיווע בדרטנייוו
 עלערעב

 *אגיוו) טעמורפ יחפ ,ןרהא־םהרבא קאטשנידו
 רעדניק 5 ןוא (אד

 דעדניק 8 ןוא הרש דרפ ,בייל־דוד קאטשנייוו
 *אלאי) רתסא יחפ ,השמ *לארשי קאטשנייוו

 רעדניק 2 ןוא (שטיוו
 הקבר־עגייפ יחפ ןוא אבא־לאומש ןייטשנידו

 א ןוא (ץכ) עשטניחב יחפ ,השמ דדאבסייוו
 דניק

 הרש יחפ ןוא דח דראבטייוו
 קחצי ןוו ןוא לטיג דרפ ,שרעה־בייל גרעבסייוו

 עייש ץייוו
 עילע ץייוו

 םהרבא ןוו ןוא הנח דרפ ,יכדרמ םארגאניוו
 ,לבייל רעדניק ,לחר יורפ ,המלש קאהלקניוו

 לרעפ ןוא לדיחפ
 טעכאי עקדויוועיוו

 למהרבא רעדניק ,עטאלו יחפ ,עייש אבשועיוו
 דוד ןוא
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 ווו ,(קאשטואפ) עבאד יחפ ,שרעה שורדלעיוו
 רעדגיק 2 דאנ ןוא ןרהא

 ,ןושרג ,השמ רעדניק ,עטע דרפ ,לבייל איגשדו
 ענעה ןוא םייח

 עילימאפ ןוא לארשי אינשדו
 ןוא עילע רעדניק ,האל־הדש דרפ ,השמ אינשדו

 דוד
 עמולב יודפ ןוא לדנעמ־השמ אינשדו

 ,לסאי רעדניק ,עקטור דרפ ,לווניד־השמ אינשיוו
 םייח ןוא םאש

 עטיא אינשיוו
 הרובד אינשיוו

 ןוא דוד ,לוולעוו רעדניק ,הדש דרפ ,עיש אינשדו
 הרובד

 ־באט ןוא עטיא־לחד דרפ ,ןמלו״המלש אינשיוו
 ענעה דעט

 עיש ןוז ןוא הרש איגשיוו
 (הינורבו ןמלו תב) עביל־הרש אינשיוו

 (טאפ) רתסא דרפ ןוא עקלומש שטיוועדשיוו
 הקבר דרפ ןוא המלש שטיוועיגשיוו

 ־לדיי רעדניק ,עשטהנח דרפ ,הילדג שטיוועיגשיוו
 הקבר ןוא לטאמ ,שרעה

 ־ענייש רעדניק ,הנח דרפ ,לטאמ יקסראדאלוו
 לדנימ ןוא האל

 לאלצב יקסראדאלוו
 לקצאכ אקסאלוו

 היח דרפ ןוא קחצי אקסאלוו
 ןימינב ןוו ןוא ןושרג אקסאלוו

 ןוא אלעה רעדניק ,עניב דרפ ,הילדג אקסאלוו
 קעיגעה

 השמ ןוו ןוא הנח דרפ ,לארשי לעגנעוו
 רעטכעט ,עקלע דרפ ,רעב־הדוהי יקטווארגנעוו

 הדש ןוא דבכוי
 ־סדיאמ) הגח דרפ ןוא לאומש יקסווארגנעוו

 (ףראד
 דחסא רעדניק ,לוייר דרפ ,לשיפ יקסווארגנעוו

 לווייפ ןוא עגייפ ,האל־עביל
 הגח יקסווארגנעוו

 ,(ץיטשמאב) עבאד דרפ ,ןועמש רעווארגנעוו
 הכלמ ןוא היח ,רתסא ,לדיי רעדניק

 דעדניק ןוא האל דרפ ,טעטאמ רעווארגגעוו

 (קעלאשטאק) לדנייש דרפ ןוא עשטיא עקטנעוו
 (ןאמייג) היח דרפ ןוא רעזאל עקטנעוו

 טימ הכלמ רעטכאט ,עקטיא דרפ ,בקעי טסעוו
 רעדניק 3 ןוא עלעיש ןאמ דיא

 עילימאפ ןוא (ךורב) עשטאב אגארוו

 ז

 רעב־ףלאוו יקסוועיאז
 ןוא לסד ,עשאמ רעדניק ,דרפ ,שינייב יקסוועיאו

 עגייפ
 ,(ןאמלוב) עגייפ דרפ ,גילעז־םייח שזאידאכאז

 עטע ןוא האל רעטכעט
 עילימאפ ןוא היח שזאיראכאז

 רעדניק 3 ןוא הכלמ דרפ ,דוד־לאומש ןאמצלאו
 ענעה דרפ ןוא לרעב ןאמצלאז

 (ץכ) הקבד דרפ ןוא למהרבא ןאמצלאז
 לשיפ ןוו ןוא עטיא־הרש דרפ ,השמ שטאוויראו

 עגייפ ןוא לחר רעדניק ,שרעה קעוירגו
 דניק א ןוא דרפ ,ןויצ־ןב קעוירגו

 בקעי־השמ קעוירגו
 עילימאפ ןוא יכדרמ קעוירגו

 עילימאפ ןוא ןויצ־ןב קעוירגו
 האל־רתסא דרפ ןוא לדנעמ־המלש קעוירגו

 (לרעמש ןב) לשרעה גרעבדעבליו
 ,םירמ רעדניק ,לטיג דרפ ,חספ־םייח גרעברבליו

 ריאמ ־לאומש ןוא עדניה
 עלייב דרפ ןוא (בקעי) עשטנאי גרעברעבליו

 (דעוואפנעטסעינ)
 בקעי טכילרעבליו

 ,לאומש רעדניק ,עלייב דרפ ,קיוייא ןאמרעבליו
 המלש ןוא עדניה

 םירמ יחפ ןוא ("קעראשועי") שרעה ןאמרעבליו
 עילימאפ ןוא עוערעט ןאמרעבליו

 ,לסאי ןוו ,עקלע דרפ ,לטאמ־ןמלו ןייטשרעבליו
 רעדניק 3 ךאנ ןוא עבאט רעטכאט

 דרפ ןוא בייל־םייח ןייטשרעבליו
 עשאב־הנח ןייטשרעבליו

 דוד־עשוהי ןייטשרעבליו
 ־גיק ,(םיובנטכורפ) הוח דרפ ,ףסוי ןייטשרעבליו

 עקמורפ ןוא עקטוג רעד
 עילימאפ ןוא לאיחי ןייטשרעבליו



 לכעמ ןייטשרעבליו
 (ןייטשנטאר) לחיו דרפ ,ליסק ןייטשרעבליו

 בייל־םייח ןוא לכעמ רעדגיק
 לבייל ןוו ןוא עשאכ יודפ ,השמ ןייטשרעבליו

 לרעב ןוו ןוא עדניה דרפ ,עשטיא ןייטשרעבליז
 ןבואר ןוו ןוא עלייב דרפ ,ץרפ ןייטשרעבלד

 הוח ןאמסוו
 למהדבא ןאמסוו

 לשרעה ןוא ןמלק רעדגיק ,היח דרפ ,עילע ןאמסוו
 עילימאפ ןאמטוו

 עיש רעדגיק ,הקבר־ענייש דרפ ,םייח־ןתנ ןייפסוו
 ריאמ ־אנה ןוא

 רעדגיק 2 ןוא עילכעמ דרפ ,קחצי־לארשי ןייפסוו
 האל־עגעה דרפ ןוא םהרבא דגיקסיו

 רעדניק 4 ןוא עלייב דרפ ,עשטרעב דניקסיו
 הכרב רעטכאט ןוא (אדורג) לטיג־לחר דגיקסיו
 רעדניק ןוא (אלאקס)היח־עפסאייקסוועשטאלו
 ןוא עביל רעדניק ,הכלמ דרפ ,לדיי טייקילעו

 קחצי־דל
 2 ןוא (לעניק) תידוהי יזרפ ,רכשי טייקילעו

 רעדניק
 (תעבדלאג) עטיא לעמעו

 ןוא סעדאה־עניירב דרפ ,לשרעה שטדואנאמלעו
 המלש ןוו

 רעדניק ,עטיא־היח דרפ ,רעואל שטיוואנאמלעו
 עגייפ ןוא בקעי ־קחצי

 דסוי ןוו ןוא קחצי שטדואנאמלעו
 עגעה־עמיס דרפ ןוא קחצי דלעטישו

 הרש ,לטיג ,המלש דעדגיק ,עגראשט רעקינשועשו
 לסיו ןוא

 רעטכאט ןוא טעכאי דרפ ,עיש רעקינשועשו
 עשיג

 רתסא רעדניק ,עשטהאל דרפ ,לבייל רעקינשועשו
 ןושרג ןוא

 לקנעי רעדניק ,הקבר דרפ ,לקצאכ רעקיגשועשו
 עגעה ןזא

 ןוא (ןאמיד) עקטאלו דרפ ,לאפר רעקינשועשו
 לווייפ ןוו

 רעדנעס ןוו ןוא עדלאג יחפ ,לקגעי רעקינשועשו
 עשטהיח רעקיגשועשו

 הרובד רעקדשועשו

 לקנעי רעקיגשועשו
 ,םחנמ רעדניק ,לדנייש דרפ ,למהרבא אקפעשו

 הרש ןוא היח
 (ןאמגייטש) עלייב דרפ ןוא קחצי אקפעשו
 רעדניק 2 ןוא עסעפ דרפ ,ןושרג אקפעשו

 רעדניק 3 ןוא עשטבאט דרפ ,ןימינב אקפעשו
 עדלאג־רתסא יקסנילעשו

 הקבר ,עסעפ רעדניק ,עטנעי־היח אקסאלעשו
 עמולב ןוא

 ט

 הקבר דעדניק ,(ארבערס) עטע רעבערגגטאט
 לשיפ ןוא

 רעדניק ןוא דרפ ,ןושרג רעבערגנטאט
 (ארבערט), הרש שטיוואמישאט

 ןוו ןוא לטיג־היח יחפ ,למהרבא שטיוואמישאט
 לשרעה

 עבאט דרפ ןוא ענכאש אסקאט
 (רעגעפ) עודר דרפ ןוא םהרבא לבייט

 עבאט רעטכאט ,לחר דרפ ,בייל־דסוי םיובלטייט
 ןוו א ןוא

 ןיו ,(יקסניימייש) עטאלו יודפ ,רתלא שטארט
 רעטכאט א ןוא עייש ,ןבואר

 ןוא םירמ רעטכעט ,עדניה דרפ ,םהרבא קארט
 עביל

 םייח ןוא לסיו רעדניק ,עילאמ דרפ ,אבא קארט
 האל דרפ ןוא לוולעוו יקסוועיפורט
 עילימאפ ןוא םייח יקסוועיפורט

 אשול רעטסיירט
 (ןדעטש) רתסא דרפ ,לארשי שטדועקינפאשט

 דניק א ןוא
 רעדניק ,הקבר יודפ ,לדגעמ יקטוועינראשט

 רתסא ןוא עשטנאכ
 עשטגיחב דרפ ןוא קעלאב יקסוועינראשט

 רעדניק 3 ןוא עויור דרפ ,קעינעה יקסוועינראשט
 ןוו ןוא עקטע דרפ ,קעינאמ יקסוועינדאשט

 ץאנגיא
 (עילימאפ) ינראשט

 רעדניק ןוא לדנימ דרפ ,ןבואר יקצעיגראשט
 ,היח דעטכאט ,לחר דרפ ,הילדג יקצעינראשט

 דניק א דאנ ןוא לדנעמ ןוו



 ,האל־הרש רעדניק ,הניד יחפ ,ןתנ ןאמרעשט
 עמאב ןוא לדגייש ,ריאמ־ןמלז

 י
 ועדניק ,הרש דרפ ,המלש־םהרבא אקגאלבאי

 הגח ןוא ריאמ
 עגיירב אקנאלבאי

 האל ־לחר אקנאלגאי
 עלייג אקגאלגאי

 דעדניק 2 ןוא יורפ ,לסאי־השמ אקגאלבאי
 ןאמ ריא ןוא לטיג־הרובד אקנאלבאי
 רעדניק 2 ןוא ןאמ ,עמיס אקגאלגאי

 לטע אקגאלבאי
 עילימאפ ןוא קחצי־םהרבא אקנאלגאי

 עילימאפ ןוא עטנ ־בקעי עקנאלבאי
 (ןאמסואה) אדירפ יחפ ןוא עלעקנעי אקנאלגאי

 ןושרג ןב לדנעמ אדאגאי
 רעדגיק ,(ןאמלאוו) עקשענ יודפ ,לדנעמ אדאגאי
 עגייפ ןוא הרובד ,עויוד ,עקדוה ,עקייח ,םירפא
 ־אק) לחר־רתסא דרפ ,עילע־םהרבא אדאנאי

 רעדניק 2 ןוא (קעלאשט
 ,(טנאלאג) ענעה דרפ ,רעוייל־םייח קעבמאשזאי

 עפסאי ןוא לדנייש ,לטאמ ,לשרעה רעדניק
 ןוא עדלאג רעדגיק ,אשוג יודפ ,לוולעוו אנישזאי

 לארשי
 רעדניק ,לחר־היח דרפ ,ןושדנ־םייח אגישזאי

 עמעט ןוא רעטלא
 הוח אנישזאי

 אלענ אגישזאי
 רעדניק ןוא הוח יודפ ,לדיי שטדואלאי

 םחמ ־הרש יודפ ןוא ףסוי ־לאומש שטיוואלאי
 (קאטשנייוו)

 ־גיידב רעטבעט ,טעמורפ דרפ ,לבייל שטיוואלאי
 עשטביל ןוא עשטנאכ ,עשט

 רעדניק ,(ןאמרוג) לטינ דרפ ,לקנעי דעוואנאי
 הנח ןוא שרעה־לטאמ ,לווייפ

 ןוא (אדואינג) דרפ ,(ר״ד) םייח שטיוואקסאי
 דניק א

 רעטומ ןוא אשזדאי שטדואקסאי
 המלש ןוא רעזייל רעדניק ,לדיי אקלוקטאי

 עילימאפ ןוא (דעמיר דעד) אקלוקסאי

 רעדניק ,עינאמ דרפ ,עשטיא שטדואבוקאי
 הכלמ ןוא *תד ,לטיג ־עגייש

 (עילימאפ) שטיוואבוקאי
 לטיג דרפ ןוא רשא יקצינראי

 ןמחנ ןוו ןוא היח דרפ ,םינוב־החמש אקראי
 (רעקוצ) עמורפ דרפ ןוא לאיחי שינוי

 ,הרובד רעדניק ,הנח דרפ ,החא־בקעי שיגוי
 רעטבאט א ךאנ ןוא לטיג ,עזדר ,םהרבא
 רעדגיק 3 ןוא עזיור דרפ ,ךורב־םייח ןעלעי

 לטאמ ןעלעי
 האל ןעלעי

 ,םחמ רעדניק ,(ןייטשרעבלד) עקטע םילאחרעי

 רתסא ןוא היח ,לאפר ,עגייפ
 ענייש יקסמילאחרעי

 ,(שזאנירטיצ) עגעה דרפ ,לאומש ןאזמעכורעי
 הרש ןוא םהרבא ,הרובד רעדניק
 רעטכעט 3 ןוא דרפ ,לאומש חמשי
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 ,עפסאי ,עגייפ רעדניק ,הרש דרפ ,השמ אניאכ
 רעוייל ןוא לזייר ,לטאמ

 ,עטנ רעדניק ,האל יורפ ,לןאש־השמ שטיוואניוב
 הקבר ןוא המחנ ,לרימ

 הברב רעטכאט ןוא עלייק שטיוואנדכ
 רעדניק ,(אדולפ) לדנימ דרפ ,לוולעוו רעוואניוכ

 השמ ןוא לבייל ,עייש
 ןוא עייש רעדגיק ,עשאמ דרפ ,השמ רעוואנדכ

 קילאומש
 עילכעמ דרפ ןוא םייח שזאילעימב

 2 ןוא (ןאמרוג) המחג דרפ ,עשיו שזאילעימכ
 דעדגיק

 הנח דרפ ןוא לאומש ץכ
 הכלמ דרפ ןוא לדנעמ ץכ

 עילימאפ ןוא לטאמ ץכ
 דעדניק ,(ןאמצלאז) האל־רחסא יחפ ,לאוי ץכ
 ,םייח ,הקבר־עדיחפ ,ףסוי־השמ ,לטיג־הרש

 לבייל ןוא היבצ
 (קישטייר) עטגעי דרפ ןוא לקגעי ץכ

 דניק א ןוא הכלמ דרפ ,יכדרמ ץכ
 םייח־עיש ןוז ןוא לטיג דרפ ,השמ ץכ
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 *עגייפ רעדניק ,לטע־הרש דרפ ,ללה *ריאמ ץכ

 הקבר־עגייש ןוא האל *רתסא ,לסיז
 ןושרג ץכ

 סחנפ ץכ
 לחר דרפ ןוא לאהבנ ץכ

 עילימאפ ןוא לבייל ץכ
 עילימאפ ןוא ריאמ ץכ
 עילימאפ ןוא ללה ץכ

 ל

 (עילימאפ) ןאמרעטאל
 (אנישואי) עמיס דרפ ןוא לאלצב ןאמרעטאל

 (ארבערס) דרפ ןוא דוד־ןרהא טראפמאל
 למהרבא ןוו ןוא האל־עדגיה דרפ ,שירעב ואדנאל
 ,היח רעדניק ,(לעקנערפ) הרובד־ענעה ואדנאל

 סעדאה ־עגייש ןוא ףסוי
 דניק א ןוא (אפקוק) לרעפ דרפ ,קחצי ואדגאל

 עצנירפש״עבאס דרפ ןוא ןימינב אקסאל
 האל אקסאל

 (רעגעפ) רתסא דרפ ןוא םהרבא סקאל

 םהמ ־רתסא דרפ ןוא לשרעה רעשאל
 ןועמש קיססול

 רעדניק 2 ןוא עקשאר דרפ ,לרעב ןאמרעדיל
 המלש ןאמדעדיל

 עשסכאר דרפ ןוא קחצי קאווטיל
 (ןייסשפע) עגייפ דרפ ןוא דוד־המלש קאווטיל

 עילימאפ ןוא םייח ־םהרבא שסדואבייל
 ,(סייקגזייא) עקלע דרפ ,לשדעה שטיוואבייל

 השמ ןוא עבאט רעדניק
 ןוא (ארוגאלאוו) לדנייש דרפ ,לווייפ שטיוואבייל

 רעדגיק 3
 (ןאמרעבליז) עמיס יחפ ןוא עיש שטדואבייל

 לטאמ שטדואבייל
 השנמ שטיוואבייל

 דעטומ ןייו ןוא המלש טכיל
 ־ביעל) עלחר דרפ ,החמש־לאומש ןייטשנטכיל

 הרש רעטכאט ןוא (ןאמ
 דעדגיק 3 ןוא (גידוצנעמאב) עודר ןייטשנטכיל

 (דאליפ) עשאב ןייטשנטכיל

 דעדניק 2 ןוא עשטגירנ דרפ ,לאומש ןייטשנטכיל
 שרעה *םולש גרעבגדגיל

 עילימאפ ןוא יחפ ,עלעקנעי גדעבנדגיל
 ןועמש סא

 (ןאמלאוו) הקבר דרפ ןוא לדנעמ פא

 לקנעי־השמ קאיגפא
 דעדגיק 2 ןוא דרפ ,לוולעוו קאינפיל

 רעדגיק ,עשטמורפ דרפ ,ריאמ־לאיחי ץישפא
 למהדבא ןוא עגייפ ,השמ
 עשטכאד שטיוואנאמפא

 חספ שטיוואגאמפיל
 ןמחג שטיוואגאמפיל

 (רעגאשוור) לדנעמ ןאמביעל
 לרעב ןוו ןוא (גרעבדלאג) לחר דרפ ,השמ ןיוועל

 (םדבנריב) דרפ ןוא בקעי־סחגפ ןיוועל

 ןוא (רענדוב) עקטיא דרפ ,הדוהי שטיוואקוועל
 רעדניק 3

 לשדעה שטדואקוועל
 עודר שטיוואקוועל

 הדפש שטיוואקוועל
 לדימ שטדואקוועל

 האל שטיוואקוועל
 הגח שטיוואקוועל

 לארשי שטדואקוועל
 לטאמ שטדואקוועל

 דוד שטדואקוועל
 ןימינב שטיוואקוועל

 הרש שטדואקוועל
 עאימאפ ןוא עשטוויר שטיוואקוועל

 עאימאפ ןוא םולש שטיוואקוועל
 (דוד־בקעי תב) עלייב שטיוואקוועל

 מ

 רעדגיק 2 ןוא המלש־ריאמ רעוועשענגאמ
 *גיק ,(ארכערס) הרש דרפ ,לאומש ןאמרעגאמ

 לרעב*קחצי ןוא חספ ־המלש דעד
 יחפ ןוא עאע רעיאמ

 עשאכ־הרש ינאוואלאמ
 ,השמ ,הנח דעדגיק ,עסעפ יחפ ,קחצי ינאוואלאמ

 לסאי ןוא הרובד ,עגייפ ,לקצאכ ,ךעליימ
 דעטכאט ,טעכאי יחפ ,ביא־ריאמ ינאוואלאמ

 דניק א ךאנ ןוא הקבר
 לדיי ינאוואלאמ
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 לאומש ינאוואלאמ
 לשרעה ,השמ ןיז ,הנח דרפ ,םייח־עיש אנילאמ

 דגיק א שימ עוויר רעטכאט ןוא
 עטאלז־עלייב דרפ ןוא לשרעה שזאצנאמ

 רעדניק ,(ןאמפיש) לחד דרפ ,לבייל שזאצגאמ
 עקטאלז ןוא לשרעה

 רעדניק ןוא לחר דרפ ,לווייפ שואצנאמ
 עטלא דרפ ןוא לדנד שואצנאמ

 עניירב־רתסא דרפ ןוא לשרעה שזאצנאמ
 עילימאפ ןוא ןאד שזאצנאמ

 עילימאפ ןוא קחצי שואצנאמ
 רעדניק ,(אקסניימיש) לטיג דרפ ,לדניז שואצנאמ

 לטע ןוא עביל ,עכענ ,לחר
 עילימאפ ןוא יודפ ,לקייח שזאצנאמ

 לטיירט שואצנאמ
 לחר ןוא ןתנ רעדגיק ,דרפ ,לסאי שזאצנאמ

 ןוא (קעשזנארד) עטע דרפ ,לשרעה שואצנאמ
 עילימאפ

 דעדגיק ןוא לחר דרפ ,לבייל שזאצנאמ
 ןוא (לאגעס) האל־הרש יחפ ,ךענעה ירדנאמ

 רעדניק 2
 עדגיה אקסוואקאמ

 לבייל ןוו ןוא הכלמ ־רתסא דרפ ,לשיפ דעוואקאמ
 לוייר רעטכאט ןוא עגייפ־הנח סילאתאמ

 (שזאנידטיצ) האל־עכענ סילאגראמ
 ןוו ןוא (רעשיילפ) הנח דרפ ,לשרעה סילאגראמ

 למהרכא
 למהרבא ןוו ןוא עשאנ דרפ ,לבייל סילאגדאמ

 עגייפ סילאגראמ
 (אקגאלנאי) האל־הנח דרפ ,רתלא סילאתאמ

 דעדניק 3 ןוא
 (ןאכאק) עגייפ דרפ ןוא לספעש סילאגדאמ

 (ןיטשרוב) עדלאג״ענייש ןרעטשנעמאמ
 ןרהא טקידראמ

 ׳(לאקאס) האל״לחר דרפ ,לקנעי ןייטשראמדאמ
 לרימ ןוא הדוהי ,לדנעמ ,םהרבא ,השמ דעדניק

 השמ ןייטשראמדאמ
 םחמ שטדואקראמ

 לבייל שטיוואקראמ
 הילדג שטדואקראמ

 עילימאפ ןוא החמש טוקראמ

 ןוו ןוא הוח דרפ ,לאדשי־םהדגא דלעפסוקראמ
 םייח

 רעטכאט ןוא ענעה דרפ ,התמש דלעפסוקראמ
 אלער

 ןוא עדיירפ דרפ ,השמ־גקעי דלעפסוקראמ
 רעדגיק

 ןוא (ארבערס) היח יחפ ,קחצי דלעפסוקראמ
 עלעסעפ רעטבאט

 המלש אדימ
 רעואל אדימ

 עבאט דרפ ןוא בייל־ףסוי אדימ
 לטע רעטכאט ןוא ,הקבר דרפ ,לדגעמ רעמעכיימ

 דניק א ןוא הדש דרפ ,לאומש דעמעכיימ
 עפיל ליימ

 עשאמ ליימ
 עיש ןוז ןוא האל ףראדסרעיימ

 ,הרובד רעדניק ,אטינאפ יחפ ,עטנ ףראדסדעיימ

 היבצ ןוא הקבד
 ,הנח ,לחר רעדגיק ,עקלע יחפ ,ןמלז ףראדסדעיימ

 עגייפ ןוא היח ,ךענעה
 רעדניק 4 ןוא עגייפ דרפ ,עשטאב ףראדסרעיימ

 ןימינב ןוו ןוא לחר ףראדסרעיימ
 לדגיחב ׳ןראדסרעיימ

 ןוא (שטיווענראס) לחר דרפ ,ךחב ףראדסרעיימ
 הרש רעטכאט

 עילימאפ ןוא םייח ףראדסרעיימ
 רעדניק 4 ןוא יחפ ,רודגיבא ףראדסרעיימ

 עילימאפ ןוא עיניפ ףראדסרעיימ
 דוד־יאמש ףראדסרעיימ

 ןוא עניחב ,לחר דעדניק ,לבענעה ףדאדסרעיימ
 הגח־עגייפ

 •טאר) הרש יחפ ןוא בייל־׳הדוהי ףראדסרעיימ
 (טאלב

 ,(קיגרעדו) עשאכ יחפ ,רעזאל ׳ןדאדסרעיימ
 יכדרמ ןוא ךורב ,דשא־םייח רעדניק

 ,רתסא רעדניק ,האל דרפ ,שינייב ףראדסרעיימ
 הקבר ןוא עזיח

 הכלמ יחפ ןוא המלש ףראדסרעיימ
 דניק א ןוא (אינשדו) עקשאר ףראדסרעיימ

 לחר דרפ ןוא ןימינב ףראדסרעיימ
 עילימאפ ןוא ריאמ ןאמכלימ
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 עילימאפ ןוא ענעה ןאמכלימ
 עילימאפ ןוא הגח ןאמכלימ

 עילימאפ ןוא לדגייש ןאמכלימ
 לשרעה ןוז ןוא הרש יודפ ,עייש גרעבנלימ

 הרש ,הנח רעדניק ,לדניירק יודפ ,שרעה־דוד ץגימ
 רתסא ןוא

 דניק א ןוא דרפ ,לבייל ץנימ
 ןוא לדגימ רעדגיק ,עדניה דרפ ,עשסיא ןדימ

 רתסא

 דעדגיק 3 ןוא האל־הרש דרפ ,םהרבא יקסוואלמ
 רעדניק 3 ןוא לקיר דרפ ,לקנעי יקסוואלמ

 (ןדעטש) לחר יקסוואלמ
 ־גיק ,(שטיוואמישאט) עשאכ דרפ ,דל שואנילמ

 הגח ןוא עביל רעד

 ,(סילאגראמ) הרובד דרפ ,דוד שטדועשזאגילמ

 עקסע ןוא עקלע ,היח ,לבייל רעדניק

 ־גידב רעדגיק ,רתסא דרפ ,עשטמהרבא קינלעמ
 עלהגח ןוא שיגייל ,עשס

 עילימאפ ןוא עקלאומש קינלעמ
 עילימאפ ןוא עיניפ קדלעמ

 הגח קינלעמ
 עשטכאר קינלעמ

 עגייפ־רתסא קיגלעמ
 רעדגיק ,עקרעצ דרפ ,ןרהא־םהרבא קיגלעמ
 ןוא הרובד ,לווייפ ,ןויצ־ןב ,עשטלאב ,לטיג

 ןימינב

 עילימאפ ןוא קחצי־םהרבא קינלעמ
 עילימאפ ןוא עשטאב קינלעמ

 ,לווייפ ,עקצרעה רעדניק ,עשטלאב קינלעמ
 שיבייל ןוא החמש

 האל־הוח רעטבאט ןוא שרעה ־דוד קינלעמ
 רעדניק 3 ןוא דרפ ,בקעי קינלעמ

 דעדניק 2 ןוא עקלע דרפ ,ףסוי קינלעמ
 דניק 1 ןוא לחר דרפ ,לאומש קינלעמ

 עילימאפ ןוא ריאמ ־לארשי קיגלעמ
 עשאכ דרפ ןוא לקוי קיגלעמ

 קחצי ןוו ןוא (ןאמיינ) לריצ דרפ ,ףסוי קיגלעמ
 לרעטכעט א ןוא (ןאמטלא) ערוי קינלעמ

 ,האל ,היח רעדניק ,םירמ דרפ ,לאיחי קינלעמ
 השמ ןוא לטע

 ןוו ןוא (םדבגשריק) הכלמ דרפ ,בקעי קיגלעמ
 םהרבא

 לדעפ דרפ ןוא הדא ־בקעי קינלעמ
 לקגעי ־לארשי קינלעמ

 עלחר רעטכאט ןוא עצגירפש יתפ ,קחצי קינלעמ
 רעדניק 2 ןוא ןאמ ,לטיג קינלעמ

 רעדניק 2 ןוא ןאמ ,הוח קינלעמ
 רעדניק 2 ןוא דרפ ,לאוי קינלעמ
 עילימאפ ןוא םהרבא קינלעמ

 רעדניק 2 ןוא עילכעמ קינלעמ
 רעדניק 3 ןוא עשטנייש דרפ ,עייש קינלעמ

 ןוא לדנייש דעדגיק ,הקבר יודפ ,ההמש קיגלעמ
 השמ

 עילימאפ ןוא םהרבא קינלעמ
 עילימאפ ןוא לדיי קינלעמ

 עילימאפ ןוא ןרהא־השמ קינלעמ
 לדיי ןוו ןוא הכלמ־היח דרפ ,םהרבא שואצלעמ

 הוח יתפ ןוא קחצי אלרעמ
 רעדגיק 3 ןוא (גרעבגעזאר) יודפ ,השמ אלרעמ

 רעדניק 2 ןוא (אזאשוב) עלייב דרפ ,דל אלרעמ
 עמוד ,הבלמ רעדניק ,עדלאג דרפ ,לשיפ אלרעמ

 לסאי ןוא

 נ

 רעדניק ,האל־לחד דרפ ,לאומש ראוודדואנ
 לטיג ןוא הגה ,עטנעי ,םולש

 עלייב יודפ ןוא שדוייפ ראוודדואנ
 ןוא (ךארטשנואר) עלייב דרפ ,עייש ראוודיוואנ

 לטיג רעטכאט
 ,עטע־הרש ,הכלמ רעדניק ,הגח ראוודדואג

 עייש ןוא שרעה ,עגייפ
 (רעניוויצ) הנח יקסראוודאוואנ

 בייל־בקעי יקסנימאוואנ
 (רעקוצ) עמיס דרפ ,ןתנ־לשיפ יקסנימאוואנ

 עקייח רעטכאט ןוא
 הקבר דרפ ןוא (שאדא) קהצי יקסנימאוואג

 (ןייטשנטכיל)
 רעטכאט ןוא עגייפ יחפ ,םעליש יקסנימאוואנ

 אקלול־יתור
 הוח דרפ ,(דאדיזיא) לארשי יקסנימאוואנ

 דניק א ןוא (רעלסערב)



 רעדניק ,(טסא) עבאט דרפ ,םוחנ יקסגימאוואנ
 ןרהא ןוא קחצי

 ,(ןייטשטראה) היה דרפ ,לאיחי יקסגימאוואנ
 לשרעה ןוא לדנעמ ,קחצי רעדניק

 םהרבא ןוז ןוא ןתנ ־שרעה יקסנימאוואג
 ,(ןיטשרוב) עדור דרפ ,רטיא־םייח יקסנימאוואנ

 השמ ןוא הנח רעדניק
 דניק ןוא הרש־הנה דרפ ,השמ יקסגימאוואנ

 עדור
 ,לדנעמ ,עבאט ,ףסוי רעדניק ,עלייב יקסגימאוואנ

 עדיידפ ןוא לבייל ׳הרש ,לטינ האל
 עילימאפ ןוא רעב־םהרבא יקסנימאוואנ

 ־גיק ,(ינרוג) עבאט דרפ ,םהרבא יקסנימאוואנ
 הרש־הגח ןוא םייח־רתלא רעד

 רעדניק 2 ןוא רתסא דרפ ,לשטנא יקסנימאוואנ
 ןוא הכלמ־עדגיה רעדניק ,היח יקסנימאוואנ

 הקבר
 רתסא יקסנימאוואנ

 ןוא (שטיוואנדכ) הרובד דרפ ,םירפא דניווראנ
 קחצי ןוז

 (אדאגיוו) הוח דרפ ןוא לרעב שטיוועקטונ
 עדלאג דרפ ןוא דיאמ ־קחצי שטיוועקטונ

 דעדניק 2 ןוא לרעפ דרפ ,ןמחנ שטיוועקטונ
 ,עשאב רעדניק ,הקבר דרפ ,לשרעה שטדועקטונ

 עטנעי ןוא עגייפ ,עדניה
 תידוהי ,עשטביל רעדגיק ,(ןרעטש) לטיג ןאמיינ

 עמולב ןוא
 ןוא האל רעטכאט ,הרפש דרפ ,לוולעוו ןאמייג

 עילימאפ
 רעדניק ,(אקסאל) הקבר דרפ ,לשרעה ןאמיינ

 עקרעצ ןוא לדיירפ־הרש
 לבייל ןאמייג

 רתסא דרפ ןוא לווייפ ןאמיינ
 ןוא (םילאזורעי) עגייפ דרפ ,גילעז־ןועמש ןאמיינ

 דניק א
 ןוא המלש ,תידוהי ,האל רעדניק ,עדלאג ןאמיינ

 הגח
 האל דרפ ןוא לשרעה ןאמיינ

 קחצי ןאמיינ
 השמ ,האל ,ןמלז רעדניק ,לחר דרפ ,לבייל ןאמיינ

 הבלמ ןוא

 ןוא קילארשי ,עגייפ רעדניק ,דרפ ,השמ ןאמיינ
 דעטכאט א ךאנ

 (יקצוטש) טעבאי קדאמיינ
 םייח ןוז ןוא לחר דעוואפנעטסעינ

 א ןוא הרובד דרפ ,ןמלז־המלש רעוואפנעטסעינ
 דניק

 ־לאומש ןוז ןוא הוח דרפ ,לדיי דעוואפנעטסעינ
 אבא

 הרש דרפ ,לוולעוו־דיאמ ברה רעוואפנעטסעינ
 רעדניק 2 ןוא

 דניק 1 ן א דרפ ,חספ רעוואפנעטסעינ
 רעדניק ,רתסא דרפ ,המלש דעוואפנעטסעינ

 לקצאכ ןוא קחצי ,ןרהא־השמ
 רעדגיק ,הרש־היח דרפ ,לדיי רעוואפנעטסעיג

 לדנייש ןוא עשאב
 ןוז ןוא עיגאמ דרפ ,השמ רעוואפגעטסעיג

 קילארשי
 עילימאפ ןוא הרובד רעוואפגעטסעינ

 עילימאפ ןוא לחר רעוואפגעטסעינ
 רעטומ ןוא המלש יקצעיוושזדעינ

 ס
 םאש טנאנאס

 השמ רעלדנאס
 ,הוח דעדניק ,האל־עטיא דרפ ,השמ ןאיפאס

 ףלאוו ןוא דיאמ
 אגיטסוי ,האל ,ריאמ־קחצי רעדניק ,לחר ןאיפאס

 רעדניק 2 ךאנ ןוא
 עאימאפ ןוא המלש ןאיפאס

 (רענילדעב) הקבר דרפ ןוא דיאמ ןאיפאס
 ףלאוו־םייח ןאיפאס

 עאימאפ ןייטשריפאס
 רעדגיק ,האל־םירמ דרפ ,לוולעוו־םייח לאקאס

 הוח ןוא לטיג ׳לאפר
 הרש רעטכאט ןוא לקגעי לאקאס

 לאפר לאקאס
 (ינלעטישז) הקבר דרפ ןוא ביא־שרעה לאקאס

 לחר דעטכאט ןוא עטלא לאקאס
 (רענעפ) לחר דרפ ןוא המלש רעוואלאקאס

 ןימינב םוס
 עיניפ סוס
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 ־לארשי ,לקנעי רעדגיק ,לחר דרפ ,ףסוי קאלאטס
 עלייב ןוא למהרבא ,השמ

 לוולעוו רעדגיק ,הירא־בקעי יקצעיוושאראטס
 לחר ןוא

 עבאט דרפ ןוא קחצי יקצעיוושאראטס
 רעטכאט ןוא (רערעל) הקבד יקצעיוושאראטס

 עטאלז
 קחצי יקצעדושאראטס

 המלש יקצעדושאראטס
 (ץכ) הבלמ דרפ ןוא בקעי יקצעיוושאראטס

 (קעלאשטאק) הרש יודפ ,השמ יקצעיוושאראטס

 דניק א ןוא
 (לאקאס) הרובד דרפ ,ךורב יקצעיוושאראטס

 דניק א ןוא
 ,(ץכ) עקטיא דרפ ,בייל־בקעי יקצעיוושאראטס

 האל ןוא לוולעוו ,הכלמ רעדגיק
 ¬רוב) הניד־הרש דרפ ,קחצי יקצעדושאראטס

 הקבר ןוא לקגעי ,למהרבא רעדניק ,(ןיטש
 דוד ,המלש דעדניק ,עקויור יקצעיוושאדאטס

 םייח ןוא
 רעדגיק ,ןאמ ,הקבר־עגייפ יקצעיוושאראטס

 עפיצ ןוא לריצ
 ןוז ןוא (אקלאקס) עכענ־היח שטיוואכמיס

 קחצי ־םהרבא
 ־דלאג) הרש דרפ ,שרעה־לאומש שטיוואכמיס
 סחנפ ,ריאמ־עשטיא ,עזדר רעדגיק ,(ןייטש

 עמיס ןוא
 רעדניק ,(אגיפ) לריצ דרפ ,השמ שטיוואכמיס

 סחנפ ןוא עניה ,עלעג ,עמעט
 לרעמש ןוו ןוא השמ ־לאומש קיוואלס

 ןוא הרש־היח דרפ ,עיש־םייח אקגאימאלס
 עקטיא רעטכאט

 ,הרובד ,עדניה ,הרש רעדניק ,עגייפ־היח ,לאגעס
 עביל ןוא עפיצ

 רעדניק ,הצרח דרפ ,לדגעמ־ יכדרמ לאגעס
 עבאט ןוא לחר ־הכלמ

 ־לחר רעדגיק ,עגייפ דרפ ,ףסוי־שרעה לאגעס
 הוח ןוא הילדג ,עבאט ,האל

 ־באט ןוא (לעקנערפ) לחר דרפ ,קחצי לאגעס
 עלייב דעט

 ־גארק) לסינ־רתסא דרפ ,ריאמ־עשטיא לאגעס

 עיש ןוא היח־עזדר רעדניק ,(קעשז
 ־םייח רעדגיק ,עכינ דרפ ,עקרוא שטיווארעדנעס

 הקבר ןוא ןתנ ,הכלמ ,ךורב
 ,הרש־עלייב יחפ ,קילעו־ןועמש שטדוארעדנעס

 הקבר־עדלאג ןוא לשיפ רעדגיק
 ןוא (רעוואנאי) הרש דרפ ,דוד שטיווארעדנעס

 רעדניק 3
 (קעוירגז) לדנימ־היח שטיווארעדנעס

 ־יאתבש רעדניק ,עדוי דרפ ,קחצי שטדוארעדנעס
 רתסא ןוא הכלמ ,דוד ,ףסוי

 ־צלאז) לחר דרפ ,לדנעמ־םחנמ שטיווארעדנעס
 רעדגיק 3 ןוא (ןאמ

 ,לשרעה ,עגיירב ,עגייפ רעדניק ,לשיפ סערעס

 קחצי ןוא המלש ,עלאמ ,יכדרמ ,הרש
 (אדולפ) לטינ דרפ ןוא לאכימ שטיוואראטקעפס
 הדש דעדניק ,עגייפ דרפ ,לדנעמ־יכדרמ אלאקס

 לוולעוו ןוא
 לטייצ־הרש אלאקס

 (רעטכאש) הוח דרפ ןוא יאמש אקלאקס

 לשיר רעדניק ,עטאלז דרפ ,השמ ־לארשי אחקס
 האל־עגיירב ןוא

 ,לקנעי־המלש רעדניק ,לחר דרפ ,יכדרמ אזוקס

 דעדניק 2 ךאנ ןוא עלייב ,עגיירב
 עשוהי אקרוקס

 ,רתסא רעדגיק ,עמיס דרפ ,הירא־בקעי אקרוקס
 רעטכאט א ךאנ ןוא ענעה ,עגייפ
 רעדניק 2 ןוא דרפ ,לוולעוו אקרוקס

 ־עטע רעדניק ,(ץכ) תידוהי־האל יקצינבערס
 לכעמ־בקעי ןוא םהמ

 (ןייטשנרע) עשטהאל דרפ ,הירא־בקעי ארבערס
 (אלאקס) עדלאג רעטכאט ןוא

 ¬רוב) עסיז־היח דרפ ,ןרהא־ןמלק ארבערס
 ןויצ־ןב ןוא הרובד־עטלא רעדגיק ,(ןיטש

 (לחרו השמ ןב) ןרהא־המלש ארבערס
 ,(ןיטשרוב) עלייב־לחר דרפ ,לשרעה ארבערס
 לדיהפ ןוא םייח־השמ ,הוח ,דוד־לקגעי רעדניק

 (הזדרו־םהרבא תב) סעדאה ארבערס
 6 ןוא (ןאמיינ) לטינ דרפ ,םייח־שרעה ארבערס

 רעדניק
 עילימאפ ןוא דרפ ,שרעה ־השמ ארבערס

 (היחו ־לאפר ןב) חספ ־המלש ארבערס
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 ע

 ,לאומש ,לסאי רעדניק ,בייל־השמ סעקלע
 רשא ןוא עבאט ,לשרעה ,עשטהגח

 לארשי ןוו ןוא הוח דרפ ,ריאמ דראלגנע
 רעדניק 3 ןוא יודפ ,לבייל דראלגנע

 ,(שזאקעיפ) טעמירפ דרפ ,לסאי־םהרבא לעגנע
 דבכוי ןוא דוד ,לדנעמ ,רעדניק

 עשטלעג דרפ ןוא המלש־םייח לעגנע
 (קאדואשראוו)

 האל־הרש דרפ ןוא יכדרמ־הדוהי לעגגע
 (ןאזמארב)

 רעדניק ,(קינלעמ) עמולב דרפ ,החמש לעגנע
 הנח ןזא חספ

 הרובד לעגנע
 דעדגיק 4 ןוא (אינשיוו) טעכאי יזרפ ,ףסוי לעגנע
 (יקצעיוושאראטס) האל ־לחר דרפ ,לווייפ לעגנע

 רעדניק 6 ןוא
 הרובד רעטכאט ןוא (לעקנערפ) הקבר לעגנע

 ,לארשי רעדניק ,הרש״היח דרפ ,םייח ןאמלעגנע
 לחר ןוא האל ,עיגארפ ,לבייל

 ןוא (לאגעס) הרש דרפ ,עשטיא ןאמלעננע
 עילימאפ

 (ןייטשדלאג) לדנעגג דרפ ןוא רודגיבא ןאמלעננע
 דרפ ,(הל׳החמש ׳ר ברה ןב) ףסוי־השמ ןייטשפע

 רתלא ןוא אקפופ רעדניק ,לריצ
 (שטדועקטוג) רתסא ןייטשפע

 ,(ןאמאניצ) הרובד דרפ ,ףסוי־םהרבא ןייטשתע
 לבייל ןוא ןסיג ־המלש רעדניק

 פ

 עטלא שטדואבמעדאפ
 ןוז ןוא (קאהלקנדו) לטיג שטיוואבמעדאפ

 עשטבייל
 ־לוב) היח־עטע יחפ ,ןויצ־ןב שטיוואבמעדאפ
 ־לארשי ןוא קודצ ,יבצ־והילא רעדניק ,(ןאמ

 קחצי
 הכלמ־עלייב דרפ ןוא לטאמ יקסוואלאטאפ

 עילימאפ ןוא המלש יקסוואלאטאפ
 עילימאפ ןוא לחר יקסוואלאטאפ
 עילימאפ ןוא לריצ יקסוואלאטאפ

 ,רתסא רעדניק ,עגייפ דרפ ,יכדרמ יקסראקאפ
 בייל־דוד ןוא לרעב

 לחר יקסראקאפ
 עילימאפ ןוא ריאמ קישטקאפ

 ץרפ ןוז ןוא אדאד דרפ ,קחצי קישטקאפ
 ,לווייפ ,םהרבא רעדניק ,דרפ ,יכדרמ קאשטראפ

 הוח ןוא לריצ ,האל
 לחר ,םחמ ,הקבר רעדגיק ,דרפ ,ךענעה יקצישחפ

 עיגאמ ן:א
 (ףראדסרעיימ) עפסאי דרפ ןוא םייח יקצישחפ
 ־וואלמ) לקיר דרפ ,רעואל־לאומש קאינשזופ

 רעדגיק 4 ןוא (יקס
 עילימאפ ןוא עשטייח דרפ ,לוולעוו ןאמרסופ

 ןוא לטיג רעדניק ,עכעג דרפ ,עלעקנעי רענזיופ
 םחמ

 (גרעבנחג) עמאב דרפ ןוא ןויצ־ןב רענזיופ
 2 ןוא םעליש ןוז ,עגייפ דרפ ,שחעב דעקסוטלופ

 סעאימאפ ערעייז סימ רעטכעס
 ןמלק רעדניק ,הוח־עגייפ דרפ ,למהרבא ךורטעיפ

 עכעג־הרש ןוא
 לארשי ןוו ןוא דרפ ,לקנעי ךורטעיפ

 3 ןוא (דניקסד) עצנירפש דרפ ,לכימ שפעיפ
 דעדניק

 רעטכאט א ןוא דרפ ,ןמלז קישפעיפ
 ,עבאט רעדניק ,עסיא דרפ ,עשטיא קישפעיפ

 רעזיא ןוא למהרבא ,לריצ
 ,(ןאזמארב) הקבר דרפ ,דיאמ־עשטיא שזאקעיפ

 לאוי ןאמ ריא ןוא עלייב רעסכאט
 (אפקוק) הוח דרפ ןוא דוד שזאקעיפ

 ןוא ריאמ ,רעזיא רעדניק ,דרפ ,המלש שזאקעיפ
 עקשטיא

 ןוא (ןרעסש) לחר ־הנח דרפ ,לסאמ שזאקעיפ
 הרש דעטכאס

 ןוא עדניה־היח דרפ ,דוד־עשסיא שזאקעיפ
 רעדניק

 (דראבסארג) עקייח דרפ ,בייל ־הדוהי שזאקעיפ
 דניקא ןוא

 רעסכאס ןוא עגיירב־ענייפ דרפ ,עילע שזאקעיפ
 הקבר ־הרש

 ןוא (ןאמלאוו) עבאד דרפ ,ןויצ־ןב שזאקעיפ
 עסאלז רעטכאט



 לסאי שזאקעיפ
 עילימאפ ןוא ךענעה שזאקעיפ

 הרובד שזאקעיפ
 (אלרעמ) לחר יודפ ןוא קילארשי שואקעיפ

 לקנעי ןוו ןוא עגייפ שזאקעיפ
 הקבר שזאקעיפ

 ־הנח רעדניק ,עקרימ דרפ ׳לאומש שזאקעיפ
 ־השמ ןוא סעטאמ ,לבייל ,לחר־עטיג ,הקבר

 לאקזחי
 האל ,לבייל ,לדיי רעדניק ,עזדר־הרש שזאקעיפ

 לדנעמ ןוא
 רעדניק 2 ןוא דרפ ,לאיחי שזאקעיפ

 ןוא (ןייפסיז) האל־דבכוי דרפ ,בקעי קעראקעיפ

 עלהשמ ןוז
 עילימאפ ןוא הנח דרפ ,רעזייל קינטאלפ

 רעדגיק 4 ןוא עלייב יודפ ,בקעי אקטאלפ

 המלש ןוז ןוא עלייב־היח דרפ ,לקוי אדולפ
 רעטכאט א טימ ןוז א ןוא ריאמ אדולפ

 ־הרש רעדניק ,עזיור יחפ ,קחצי־לארשי אדולפ
 רעדניק 3 ךאב ןוא הקבר ,האל

 ־המלש רעדניק ,עמיס דרפ ,םייח־השמ אדולפ
 א ךאנ ןוא לספעש ,עזיה ,הקבר־הרש ,קחצי

 דניק
 לאכימ אדאפ

 לרימ אדולפ
 ,עפסאי רעדניק ,עלייב דרפ ,םירפא אדולפ

 ןוו א ךאג ןוא עקסאנ
 (אקסלאטסאפ) תידוהי דרפ ןוא לשרעה אדולפ

 דוד־ןרהא רענעפ
 רעדניק 5 ןוא עדאר דרפ ,לקנעי רעגעפ

 (שטיווארעדנעס) האל״לחר דרפ ,לווייפ רענעפ

 רעדניק 5 ןוא
 לחר ןוא לקגעי רעדגיק ,לריצ יורפ ,לדיי רעגעפ

 (לאקאס) לטיג־רתסא יודפ ןוא םוחנ רענעפ

 א ואנ ןוא לבייל ןוו ,הכלמ דרפ ,לאפר דענעפ

 דניק
 יכדרמ שזאניצעפ

 הרובד ןוא חנ רעדגיק ,לדנוו שזאגיצעפ
 רעטכאט ןוא עקניכ דרפ ,עקלארשי שזאניצעפ

 םירמ
 עילימאפ ןוא הקבר שזאגיצעפ

 ־באט ןוא עכענ־עבאט דרפ ,הילדג גרעבלרעפ
 לטיג רעט

 עילימאפ ןוא הנח דרפ ,ריאמ־עשטיא ץערעפ
 רעטומ ריא ןוא עטיא ץערעפ

 עשטלייב רעטכאט ןוא לדנעמ־ךורב רעגארפ
 ,הכלמ רעדניק ,רתסא דרפ ,ןויצ־ןב רעגארפ

 הניד ןוא הקבר
 עילימאפ ןוא לקנעי ץנירפ

 לשרעה ןוו ןוא היבצ דרפ ,םייח קינשזאוועשפ
 רזעיבא ןוו ןוא לריצ יקציטעשפ

 רעדניק ,עקלע יודפ ,ריאמ ץעינעלעשטסעשפ
 םחנמ ןוא לחר ,לדיי

 רעדניק 2 ןוא היח דרפ ,סחנפ ץעינעלעשטסעשפ
 א ןוא רעדנעס ןאמ ,עזיור ץעינעלעשטסעשפ

 דניק

 ,פ

 לבייל ןוו ןוא לוולעוו לעגאפ
 ןמלז ןוא לציא רעדגיק ,עסעפ ןאמלעגאפ

 עגייפ רעטכאט ןוא רתסא דרפ ,לבייל ןאמלענאפ
 ןוא והילא רעדניק ,הנח דרפ ,לקנעי אדלאפ

 םהרבא
 הרש ןוא לדנוז רעדניק ,לחר יודפ ,השמ אדלאפ

 לקנעי ןוז ןוא קיזייא־דוד אדלאפ

 רעב־בקעי אדלאפ
 ןוז ןוא (םוס) עקטע דרפ ,ריאמ דלעפנעקלאפ

 עלעשרעה
 עדניה־הרש יודפ ןוא לדגעמ סאפ

 עקטע־הנח דרפ ,לציא ־הדוהי שטיוואקסאפ
 המלש ,לרימ ,היח ,עבאד רעדניק ,(ארבערס)

 לארשי ןוא
 לאומש ןוז ןוא ךעגעה שטדואקסאפ

 עשטיא שטדואקסאפ
 דניק א ןוא עסעפ דרפ ,עקצרעה יקסניימרופ

 לטיג ןוא ,בקעי ,ריאמ רעדניק ,לשרעה אקוואיפ

 ףסוי־לאפר אגיפ
 הנח רעטכאט ןוא רעב־בקעי אגיפ

 אילאפ ,הנח רעדניק ,לדיירפ יודפ ,ןבואר אגיפ

 ןרהא ןוא
 החמש ןוז ןוא הקבר דרפ ,למהרבא רעדיינשנייפ

 רשא ןוא החמש רעדגיק ,רתסא ראליפ



 (ןאמלוב) הוח דרפ ןוא רתלא ראליפ עגייש רעדניק ,םירמ יתפ ,טעדנעב רעטסנעפ
 ,לחר ,היח רעדניק ,עגייפ יחפ ,שירעב ראליפ עבאד ןוא

 לטאמ ןוא לטינ ,השמ ,הכלמ ,עלייב ,הרובד־הרש יודפ ,ףלאוו־שרעה רעטסגעפ
 ףסוי ראליפ םירמ ןוא ענייש רעדניק

 ־גיק ,(ןאפשנירג) הניד יחפ ,שרעה־יכדדמ קניפ עקזייר יחפ ןוא עיש רעטסנעפ
 ,עסיו ,בייל־בקעי ,ןרהא־םהרבא ,סעדאה רעד רעטכאט א ןוא האל יחפ ,לרעב רעטסנעפ

 קחצי ןוא הרש ,עשטביל ,האל־לדעפ עשטלייב רעטכאט ןוא עכינ־עגיירב רעטסנעפ
 עניירבי־הגח קניפ לאומש ןוו ןוא עדלאג יודפ ,לקנעי גרעבנטשרעפ

 לטינ ןאמלקניפ םידמ יודפ ןוא יבדרמ־םהרבא גרעבנעגאדפ
 (לעקגיפראג) עגייפ ןאמלקניפ (שטיוואקסאפ)

 דוד רעדגיק ,היתב דרפ ,בקעי ־לארשי ןאמלקגיפ ףסוי־ןמלז טסארפ
 הרש ןוא הוח םסארפ

 הרש יחפ ןוא בקעי ןייטשלקניפ ןבואר ןוו ןוא עטלא יודפ ,לשרעה שטיוואמיורפ
 ־אגראמ) האל־ענעה דרפ ,עקסאנ ןייטשלקניפ החמש ןזו ןוא אשזדאי םיובנטכחפ

 עגייפ רעטכאט ןוא (סיל רעדגיק ,(םיובגירג) האל־עטיא םיובנטכורפ
 ןוא הנח רעדניק ,עלייב דרפ ,הנינח ןייטשלקניפ רשא ןוא חמצ ,אדא

 בקעי (אגעשטסא) הקבר יודפ ,לדגעמ־יכדרמ דירפ
 הקבר־עדניה ןייטשלקניפ עשטיא ןוו ןוא

 ןוא (ןאמצלאו) הרופצ דרפ ,יכדרמ ןאריפ דניק א ןוא אלעפ יודפ ,קעינעב דירפ
 עילימאפ יחפ ןוא ןמחג דירפ

 א ןוא (ןאמטלא) רתסא יודפ ,םייח־שרעה שיפ ןתנ ןוו ןוא ןועמש דנאלדירפ
 דעטכאט אשאמ ןוא שיבייל רעדניק ,עמיס דנאלדירפ

 םירמ ןוא בייל־השמ רעדגיק ,לטיג־עבש שיפ ,(לעניק) הקבר־רחסא יחפ ,רתלא ןאמדירפ
 (רעטסנעפ) לטיג יודפ ןוא םירפא שיפ ןוא הרובד ,הרש ,החמש ,לאימחרי רעדניק

 (רעוואסנאוו) רתסא דרפ ןוא ןימינב שיפ םירמ

 עילימאפ ןוא רעואל־לאומש שיפ (גרעבנייטש) האל יחפ ןוא םעליש ןאמדירפ
 ,הוח ,בייל־השמ רעדניק ,עקלע דרפ ,עיש שיפ רעטכאט ןוא האל־עטיא יחפ ,םעליש ןאמדירפ

 הקבר ןוא םירמ הרש
 הנח ־היח יחפ ןוא ־ןעגעה ןאמדעשיפ ןוא (אקסוואדאלג) אשוור יחפ ,לבייל ןאמדירפ

 (אקראיוועיוו) רעטומ ןייו

 םהרבא ןאמרעשיפ ןוא (קישטנאלעש) עגייפ יתפ ,ףטוי ןאמדירפ
 (אחקס) עגייפ ןאמלגילפ דניק א

 (טאלבטאר) עלכעמ יחפ ,המלש רעקאהשיילפ יחפ ןוא ־ןענעה ןאמדירפ

 רעדניק 4 ןוא רעטכאט א ןוא עפישט ןאמדירפ
 םחפא ןוא השמ רעדניק ,אקטיא דלעפ היח ןאמיירפ

 היח דרפ ןוא לאומש םדבדלעפ רעדניק ,הקבר דרפ ,יכדרמ־הדוהי לעקנערפ
 עילימאפ ןוא עקלאכימ םיובדלעפ ןימינב ןוא עילע ,הנח ,ןמלק

 עילימאפ ןוא לווייפ םדבדלעפ הרש יודפ ןוא לאקוחי לעקנערפ
 ־םהרבא דעדניק ,עטגעי דרפ ,בקעי ןאזגיגעפ | (שסיוואבמעדאפ) לסיו דרפ ןוא סחנפ לעקנערפ

 סעדאה ןוא המחנ ,הקבד ,ףסוי רעדניק 4 ןוא לדיי לעקגערפ
 עגייפ־היח יודפ ןוא לדאג־םייח רעטסגעפ (שטדועקרוי) עמולב דרפ ןוא לדנעמ לעקנערפ
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 עילימאפ ןוא החמש לעקנעדפ טימ אלאט ןוא אילאפ רעדגיק ,לדנימ קיגלעצ
 עילימאפ ןוא רתסא לעקנערפ דניק א

 עילימאפ ןוא ףסוי לעקנעדפ עלכימ רעגטנעצ
 עילימאפ ןוא עלייב לעקגערפ עשוהי ,הנח ועדניק ,רתסא יודפ ,השמ רענטנעצ

 הרובד־ענעה לעקנעדפ לדגיירב ןוא
 לחר לעקנערפ

 ק
 רעדניק ,האל־הרש יודפ ,ריאמ־עשטיא ןהאק

 לטיג־ענייש יודפ ןוא בייל ־לאומש לעקנערפ

 צ עמיס ןוא לבייל

 (ןרעטש) רתסא דרפ ,לארשי שטיוועקינפאצ הניד יתפ ןוא השמ ןהאק
 דגיק א ןוא ןוא עטנ־שרעה רעדגיק ,לטיג דרפ ,םירפא ןהאק

 החמש ןוא לוולעוו ,השמ רעדגיק ,לסאי רעקוצ לחר
 השמ ןזז ןוא (אדאגאי) הנח דרפ ,ןרהא רעקוצ רעדניק ,(ןאמדוג) האל עגייפ דרפ ,המלש ןהאק

 עאימאפ ןוא לשרעה רעקוצ יכדרמ ןוא ןמחג
 דניק א ןוא (קיגלעמ) הקבד דרפ ,לביא טרעקוצ דניק א ןוא ךענעה ןהאק

 הרובד ןאמרעקוצ ןוא חספ רעדניק ,עניירב דרפ ,ףסוי־בקעי ןהאק
 עיש רעניוויצ עדלאג

 השמ שזאנירטיצ ,לחר־עלייב רעדניק ,עקלימ דרפ ,לדיי ןהאק
 רעדניק 2 ןוא רתסא דרפ ,המלש שזאנירטיצ םייח ןוא דוד־שרעה

 רעדניק 6 ןוא לחר־עגעה דרפ ,לדיי שזאגירטיצ ןמחנ ,לשרעה רעדניק ,עקשימ דרפ ,חנ ןהאק
 רתסא שזאנירטיצ שיבייל ןוא

 היח רעטכאט ןוא עניירב דרפ ,עיש לאבמיצ ןוא חנ רעדניק ,לדניירב דרפ ,לרעב ןהאק
 עאימאפ ןוא עלייב דרפ ,שרעה־ןארב ןאמרעמיצ (עשטהיח) עשטייכ

 עילימאפ ןוא היח ןאמרעמיצ דעזאל ןוא הנח ,רתלא רעדגיק ,עבינ ןאכאק
 הכלמ דרפ ןוא ףסוי ־םהרבא ןאמרעמיצ רעדניק 4 ןוא דרפ ,רעזאל־םייח יקסלאוואק
 עאימאפ ןוא הרש ןאמרעמיצ ,ךורב־םייח רעדניק ,היח דרפ ,ןרהא קאזאק

 עאימאפ ןוא לחר ןאמרעמיצ עבאט ןוא לדייא ,עקסאג
 המלש רעדניק ,עלכעמ דרפ ,עקסאג ןאמרעמיצ (לעניק) עשאב דרפ ןוא לשרעה קאזאק

 עטנעי ןוא רעדגיק 2 ןוא עדיירפ שטיוואלזאק
 ןאמ ןוא עשטייח ןאמדעמיצ ,עגאט רעטכאט ,עלייב דרפ ,דוד קעלאשטאק

 ןמלז־לארשי רעדגיק ,הקבר דרפ ,דוד ןאמאגיצ רעדניק ןוא לקנעי ןאמ ריא
 עדלאג ןוא לטיג דרפ ןוא לרעב קעלאשטאק

 לדיי ןוז ןוא (גניר) האל יודפ ,עשטיא ןאמאגיצ דניק א ןוא הקבר דרפ ,ריאמ־ףסוי קעלאשטאק
 רעדניק ,(ןאמסוז) לחר דרפ ,השמ ןאמאניצ רעדניק 2 ןוא עוואלצ דרפ ,השמ קעלאשטאק

 לדנייש ןוא לוולעוו ,לריצ היבצ דרפ ןוא עילע־םהרבא רעקאלאק
 רעדניק ,(אדאפ) עיאפ דרפ ,לאירזע ןאמאגיצ לסיז דרפ ןוא רשא יקסולאק

 םדמ ןוא הקבר־ענייש ,םהרבא ,החמש עילימאפ ןוא עטלא יקסולאק
 לקנעי־השמ ןאמאניצ עילימאפ ןוא לחר יקסולאק

 (שטיוואלפאק) לרעפ דרפ ןוא אתפג ןאמאניצ רתלא יקסאאק
 ,הרש ,םדמ ,עסעפ רעדגיק ,עגייפ יקסוואלפיצ 4 ןוא (רענילרעב) עבאד דרפ ,ןימינב אגילאק

 עלעזייר ןוא סעילימאפ עדעייז רעדניק
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 (קארט) רתסא אנילאק
 רתסא דרפ ןוא ןועמש סופלאק

 רעדניק 3 ןוא (שא) הרש דרפ ,םהרבא םאק
 דעדניק ,(רענסנעצ) עפיצ דרפ ,סחנפ םאק

 עבאט ןוא עייש ,ענענ
 הבלמ־רחסא יקסנימאק

 הקבר־עניירב דרפ ןוא עטנ־קחצי יקסנימאק
 העזאל רעדגיק ,הנח דרפ ,למהרבא קעדאנאק

 הניד־היח ןוא תידוהי ,עיש
 הקבר רעטכאט ןוא היח דרפ ,השמ ראטנאק
 האל רעטכאט ןוא עטיימ דרפ ,ךענעה רענאק

 ׳(לאקאס) הכלמ־רתסא דרפ ,םהרבא לאקגאק
 טעבאי ןוא לחר רעדניק

 ,רתלא רעדניק ,עיאפ דרפ ,דוד־לקנעי רעוואסאק
 קילארשי ןוא הקבר ,לדיי

 ,הנינח רעדניק ,האל דרפ ,ןנחוי שטדואלפאק
 הירכז ןוא לרעפ

 דרפ ןוא רעזאל שטיוואלפאק
 ןוא חספ רעדניק ,לדנייש דרפ ,חנ שטיוואלפאק

 הקבר
 ענראשט דרפ ןוא בקעי שטדואלפאק

 ־באט ןוא האל־לחר דרפ ,קחצי שטיוואלפאק
 הקבר רעט

 הירכז ,קחצי ,עביל רעדניק ,הרש שטיוואלפאק
 רעטכאט א ךאנ ןוא

 עילימאפ ןוא בייל־ריאמ שטיוואלפאק
 ־סרעיימ) ימענ דרפ ,לקנעי־םייח שטיוואלפאק

 דניק א ךאנ ןוא הנח ,רשא דעדניק ,(ףראד
 (האלו דוד־המלש תב) הוח שטיוואלפאק

 א ךאנ ןוא הדש רעדניק ,דרפ ,חנ שאראק
 רעטכאט

 (ןאמצלאה) דרפ ןוא ריאמ־בקעי שאדאק
 רעדניק 4 ןוא דרפ ,בייל־שרעה אלעמראק

 רעדניק 2 ןוא ןאמ ,עסעפ אלעמראק
 לטיג דרפ ןוא לציא לעמדאק

 השמ לעמראק
 ןוא לדנעמ ,דוד רעדניק ,ן1שרג־עשטיא אפדאק

 המלש
 ךוז ןוא (*ןארב) לטיג־הגח דרפ ,לרעב דעיגשתק

 ריאמ
 ןמלק ץוק

 רעדגיק 2 ןוא דרפ ,ןבואר אפקוק
 (סא) הקבד רינשוק

 הניד לעגיק
 לקנעי ןוז ןוא עניירב דרפ ,עשוהי לעניק

 ןזא דוד דעדניק ,האל דרפ ,קחצי־םהרבא לעניק
 השמ

 עאימאפ ןוא ףסוי לעניק
 רעדניק ,(לגיפשדנאדב) הנח דרפ ,בקעי לעגיק

 היח ןוא עשטיא ,הרש ,ןרהא ,םהרבא
 ןוא לטינ ־היח דעדניק ,(ץייוו) עשאב לעניק

 עוויר־הרש
 (הרובד־עגעה תב) עלחר־עניירב לעניק

 (הנידו הדוהי תב) עלחר לעניק
 (הפסויו ףסוי תב) עלחר־הניד לעניק

 דניק א ןוא (ןרעטש) הכלמ דרפ ,השמ לעפיק
 רעדניק ,(במאד) עדלאג דרפ ,עשטיא סאלק

 השמ ןוא עלעגייפ
 עשאב ןוא עסעפ סאלק

 ערוי סאלק
 רעדגיק ,לטינ דרפ ,(ב״וש) ביא־בייח רעגאק

 ךורב ןוא בקעי ,לווייפ ,הניד
 ףסוי ןיילק

 עקטע ןיאק
 עאימאפ ןוא בקעי ןיילק
 עאימאפ ןוא ןמלז ןיאק
 עילימאפ ןוא עכענ ןיאק

 (ןאמביא) לזייר גרעבגיילק
 (ןאיפאס) עשטייח דרפ ,ףלאוו יקסוועשטעלק

 רעדגיק 4 ןוא
 רעדניק ,(ןהאק) הרש דרפ ,לבייל לעפראנק

 ןויצ־ןב ןוא ןמחג ,הכרב
 ,עקלאש דעדניק ,עמיס דרפ ,השמ לעפראנק

 עפסאי ןוא עשאש
 ןוא (ואדנאל) לטיג־הרש יודפ ,םהרבא לעסעק

 הרובד רעטכאט
 לחר רעפעק

 עילימאפ ןוא לדגייש רעפעק
 עילימאפ ןוא עמולב רעפעק

 עילימאפ ןוא עזיור רעפעק
 ,היח רעדניק ,הקבד דרפ ,םהרבא םדבנשרעק

 לשרעה ןוא לאומש ,עזיור ,עשאכ ,עדיירפ
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 רתסא־הרש דרפ ,לציא־םחפא םיובנשרעק ןוא לאומש ,עגייפ ,עשטלייב ,לדנעמ רעדגיק
 ןוא עיש ,לדנעמ רעדניק ,(שסיוואדראב) בקעי

 לשרעה רעדגיק ,הכלמ דרפ ,לבייל שטיוואנאואר
 יחפ ןוא יכדרמ־ךחב םיובנשדעק הרובד ןוא לדנייש ,למהרבא

 הרובד יחפ ןוא המלש םיזבנשרעק יבצ שטיוואנאזאר
 עילימאפ ןוא עדיירפ םדבנשרעק רעדניק ,(ןאמנייטש) הקבד שטיוואנאזאר

 עילימאפ ןוא הכלמ םדבגשרעק ןרהא ןוא םחנמ ,היח ,לשרעה
 עילימאפ ןוא בייל ־ןועמש םיובנשרעק עילימאפ ןוא םהרבא יקסוואנאזאר

 עילימאפ ןוא סחנפ םדבגשרעק ןוא (ארימ) לריצ יחפ ,למהדבא םולכגזאר
 בייל־יכדרמ םיובנשדעק עלעגייפ רעטכאט

 עילימאפ ןוא עדוי םיובנשרעק ,לדנעמ רעדניק ,לקניפ דרפ ,ןויצ־ןב םולבגעזאר
 עילימאפ ןוא עסעפ םדבנשרעק עדלאג ןוא עגייפ ,עויוד ,לשח ,דוד

 עילימאפ ןוא לסאי םיובנשדעק רתסא םיובנואר
 רתסא גרעבנשרעק ־החמש רעדניק ,עינאמ יודפ ,םהרבא גרעבגזאר

 רעדגיק ,(ןאמלאוו) רתסא שסדואנעשרעק םייח ןוא רתסא ,לאוי ,ןמחג ,ךורב ,םינוב
 סעמחפ ,ןמחג ,ריאמ ,םייח־םהרבא ,םחפא ,(יקסוואנאזאר) עקטיא דרפ ,קחצי גרעבנזאד

 עלעסיג ןוא עלחר םייח ןוא ןועמש דעדניק
 קחצי שסיוואנעשרעק לקנעי־לאדשי גדעבגואר

 לוייר־עניחב שסדואנעשרעק (אנישואי) עמעס דרפ ןוא רתלא גרעבנזאד
 ןוא עקשאר רעדניק ,עזיוד דרפ ,ריאמ־ףסוי ארק רעדגיק ,(רעפעק) עשסביל דרפ ,ןרהא גדעבנזאר

 האל ־היח דעסבאס א ךאנ ןוא עסלא
 ,(שזאצנאמ) הקבר יחפ ,השמ יקצעיווארק ,עצגידפש ,לרעב רעדניק ,דרפ ,לדגד גדעבנזאד

 לקנעי ןוא לסע ,הרובד ,הרש רעדגיק הכרב ןוא לדגייש
 ןוא (ןייטשנטכיל) הנח דרפ ,השמ אקטארק קילעז גרעבנזאר

 עילימאפ ,(ףראדסרעיימ) עקרעצ דרפ ,עקלארס גרעבנואר
 עלייב־עגייפ רעדגיק ,הקבר־רתסא קעשזנארק רתסא ןוא הנח רעדניק

 עגעה ןוא (גנח) הכלמ דרפ ןוא לקגעי גדעבנזאר
 ריאמ ־קחצי גרעבגענארק הוח גרעבנואר

 לדנייש רעדניק ,לריצ דרפ ,ףסוי גדעבנעגארק ןועמש גרעבגזאר
 הכרב ןוא (ןאמגאוו) עגייפ דרפ ןוא לאומש גדעבגזאד

 רעדניק 2 ןוא לטינ יחפ ,אבא גרעבנענארק למהרבא ,קדייא רעדניק ,דרפ ,לקנעי גרעבנואר
 ,הכלמ רעדניק ,סעטאמ־המלש יקסנישק דעדגיק ךאנ ןוא

 ,(יקסוועינדאשס) עינעג יודפ ,השמ ןייסשנואר

 בקעי ןוא אסול רעדניק
 הרש ןוא לויח־עדיירפ

 ר ,האל ,לדיחפ רעדניק ,עסיז־לאומש ךארסשגואר
 ,(ןישטעשטש) עלייב דרפ ,קחצי קישטלאזאר אבול ןוא רתסא ׳הרש

 דוד ןוא בייל ־לאומש ,ליסק רעדגיק רעסכאס ןוא לחר ־היח דרפ ,לאכימ ךארסשנואד
 ,עקטע רעדגיק ,עגייפ דרפ ,םהרבא קישטלאזאר עקסע

 ליסק ןוא הרש־היח רעדניק 2 ןוא (ןאזמארב) הוח דרפ ,ךענעה ןעזאר
 רתסא ־היח יחפ ןוא לדנעמ שטיוואנאואד ,לזייר רעדניק ,(ץנימ) לחר דרפ ,בקעי ןעואר

 ,(אקסאל) המחג יחפ ,עשטיא שטדואנאזאר םולש ןוא השמ ,רתסא
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 ,(שזאינירטיצ) לדיירפ יזרפ ,שיווייפ יקסוואטאר
 םהרבא ןוא יחור רעדניק

 הרש טאלבטאר
 רעדניק 2 ןוא יחפ ,הילדג טאלבטאד

 ןוא (לעמראק) הניד יודפ ,לקגעי טאלבטאר
 הרובד רעטכאט

 ,(גרעבנזאר) לטאמ יודפ ,לווייפ טאלבטאר
 היבצ ןוא ףסוי רעדניק

 (גדעבנירג) עבאט יחפ ןוא לאומש טאלבטאר
 רשא־עיש ןאמטאר
 לחר ־עגייש ןאמטאר
 עטנעי־הרש ןאמטאר

 דעדניק ןוא עזיה ־היח ןאמטאר
 השמ ןאמכאר
 עטע ןאמכאר

 תידוהי־הרובד ןאמכאר
 רעדגיק ,הדש יחפ ,רעב־בייל יקציגאדנאר

 עמיס ןוא המלש
 2 ןוא הכלמ יודפ ,םייח־שרעה יקצינאדנאר

 רעדניק
 דניק א ןוא (אלרעמ) עלייב טראפאפאר

 עילימאפ ןוא היעמש טראאפאר
 עטיא יודפ ןוא ןושמש טראפאפאר
 החמש ןוז ןוא לשרעה טדאפאפאר

 (ץנימ) הרש יודפ ןוא לספעש טראפאפאר
 תרז אדוד

 לדנעמ ןוז ןוא עסעפ יודפ ,םהרבא ןיבור
 עילימאפ ןוא לשרעה ןיבה
 האל יורפ ןוא ןענעה ןיבה

 2 ןוא (קינלעמ) טעכאי יודפ ,םייח־שרעה ןיבור
 רעדגיק

 ןוא לחר ,ףסוי רעדניק ,הרובד יודפ ,םייח ןיבור
 לשרעה

 ,םייח רעדניק ,הקבר־עניירב יודפ ,ףסוי ןיבור
 רתסא ןוא לחר־עלייב ,ענעה ,לדנעמ

 דגיק א ןוא (אדולפ) ענעה יחפ ,לאכימ ןיבור
 (קעשזנארד) עגייפ יחפ ןוא לדנעמ ןיבור

 רעדניק 2 ןוא עשטנאכ יחפ ,םייח־השמ ןיבור
 ןוא לדנעמ ,לדניירב ,רתסא דעדניק ,עקשענ ןיבור

 םירפא
 לרימ יורפ ןוא עיגיפ ןיבור

 הקבר ןיבור
 רעדניק ,(יקצוטש) האל יחפ ,לווייפ ןייטשניבור

 אניגעד ןוא עשטבאס
 ,ףסוי (ןיכד רעקצארעס ןופ דעדניק) ןייטשניבור

 האל ןוא הרובד ,הרש ,דבכוי ,השמ
 (ץכ) לחר ןייטשניבור

 ףסוי ןוא הרש ,לאיזוע רעדגיק ,םהרבא אשזור
 ־היח רעטכאט ןוא הקבר יחפ ,המלש אשזח

 עלייב
 ךעלרעטכעט 2 ןוא לדנימ־עגייפ יחפ ,השמ אשזח

 רעדניק 2 ןוא (ץייוו) עגייפ אשזוור
 (ןאמדעמיצ) עדאר יחפ ןוא םהרבא אשזח

 רעדניק 2 ןוא יחפ ,לשרעה אשזח
 םולש ןוא םהרבא רעדניק ,הקבד אשזור

 2 ןוא (אדולפ) עשטלאב יודפ ,לאומש אשזור
 רעדניק

 לדנייש יורפ ןוא לוולעוו־בקעי אשזור
 (קעלאשטאק)

 לטעווצ ןעזיור
 םייח ןוז ןוא דוד־השמ דאיאביר

 עשטיא דאיאביר
 ןועמש דאיאביר

 עזיור־הכלמ אזאגיר
 עילימאפ ןוא בקעי קישטייר
 עילימאפ ןוא לדיי קישטייר

 עקשטיא קישטייר
 עשטלארשי ץריוועגנייר

 לאוי ץריוועגניח
 (קישפעיפ) הקבר דרפ ןוא דוד ץריוועגנייר

 לאיחי לעדנייר
 הקבר לעדנייר

 (טאלבטאר) עמולב רעטכיר
 רעדניק 2 ןוא (גרעבנליוו) יחפ ,ךורב גגיר

 השמ גניר
 (ןאמבייל) עטנעי גגיר

 אבול קעגיר
 א ןוא (דלעפסוקראמ) הנח דרפ ,ןתנ רעוואקיר

 דגיק
 רעדניק ,הכרב דרפ ,עשטיא־ףלאוו ןאזניווער

 היח ןוא ןתנ ,לאירזע
 לחר דעטכאט ןוא הנח יחפ ,לאיחי ןאזניווער
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 ש

 (שטיוועקטונ) האל ךאש

 ןוא (סקופ) עדניה דרפ ,חספ*לאומש דעטכאש
 םחנמ ןוז

 ,(א״חלפ) הקגר״ענייש דרפ ,החמש רעטכאש

 לסאמ ןוא האל־רתסא רעדגיק

 2 ןוא (רעטכאש) לחר דרפ ,םהרבא ןארפאש

 דעדניק

 הנח ןארפאש
 ,רתסא ,היח רעדגיק ,הנח דרפ ,למהרבא ןארפאש

 לסד ןוא השמ

 עילימאפ ןוא עשסיא ןארפאש
 רעדניק ,(םדב) עגייפ דרפ ,ןויצ־ןב אריפאש

 לבייל ןוא םדמ ,הניד

 רעדניק ,(רעגניזעלש) דרפ ,ךענעה אריפאש
 השמ ןוא לדנימ ,לאקזחי ,רתסא

 עשטבאט דרפ ןוא סעטאמ אריפאש
 לדידפ רעטכאט ןוא דרפ ,דל ץראווש
 עילימאפ ןוא דרפ ,םייח־ףסוי ץראמש

 עילימאפ ןוא (קניפ) דרפ ,ןאמטיל ץראמש
 (ןייטשרעבליז) סעמדפ ץראמש

 (ןייסשדלאג) הרש ץראמש
 רעטכאט ןוא (ןאמיינ) עמולב דרפ ,לוולעוו סוש

 הכלמ
 החמש ןוז ןוא עביל רעגנדטאטש

 טעמורפ ןייסשקראסש
 עילימאפ ןוא השמ ןייסשקראסש
 עאימאפ ןוא הקבר ןייסשקראסש

 עאימאפ ןוא ריאמ ־לאוי ןייטשקדאטש
 ןזא (גרעבנייסש) האל דרפ ,לבייל ןייסשקראסש

 רעדגיק 2
 רתסא ןמצלאסש

 רעדניק ,עבאד יחפ ,ביא־שרעה גרעבגייסש
 םדמ ־הנח ןוא הרובד ,בקעי

 (גדעבגייסש) רתסא דרפ ןוא לשרעה גדעבגייסש

 ןוא לקנעי רעדניק ,(רעסלא) הרש גרעבגייסש
 עקלאומש

 רעדניק 2 ןוא דרפ ,יבצ גרעבגייסש
 עילימאפ ןוא לסאי גרעבנייטש

 ןוא (ןאמדעדיב) רתסא דרפ ,קחצי ץלאזנייסש
 רעדניק

 ,לריצ־דתסא יחפ ,(והילא) עלע ןאמפייטש

 השמ ןוא לרעפ רעדגיק
 ,עלייב דעדניק ,ענעה־הרש דרפ ,לשיפ ןאמפייטש

 ־בקעי ןוא לסאמ־השמ ,עסעפ ,לרעפ ,עמולב
 חספ

 עייש אלסעסש
 (קאינפיל) לחר דרפ ןוא לבייל גנילדעסש

 ןוא לטינ רעדניק ,לזיד דרפ ,םהרבא ןרעסש
 עקסאנ

 עקסאנ ןוז ןוא עדלעז דרפ ,ןועמש ןדעסש
 ,רתסא ,היח רעדניק ,עגעה דרפ ,ןמלק ןדעסש

 לכעמ ־ףסוי ןוא עקסיא ,לחר
 עקסאנ ןוז ןוא דרפ ,לאפר ןרעסש

 ־בארס) הקבר־הרש דרפ ,עקלאומש ורעסש
 עקלע ןוא עביל ,השמ רעדניק ,(יקסוואנ

 ןוא םולש רעדניק ,םדמ דרפ ,קחצי־דל ןדעסש
 עביל

 קילאומש ןוא עשאמ רעדניק ,הרש ןרעסש
 םהרבא ןרעטש

 ,(ראסקערד) המחנ דרפ ,לאומש סיזנרעסש
 רתסא ןוא הרובד ,שרעה־השמ רעדניק

 ןוז 1וא (טגעדוסס) לחר יחפ ,דוד קאפושסש
 המלש־םייח

 ןוא (סנערעב) עביל יחפ ,לאירזע קאפושסש

 היח ןאמצלאסש
 הוח יקצוסש

 עילימאפ ןוא לדנעמ יקצוטש
 עילימאפ ןוא ןאעל יקצוסש

 עילימאפ ןוא לשרעה יקצוסש
 עילימאפ ןוא דראנרעב יקצוסש
 עילימאפ ןוא עדניה יקצוטש

 היח ןוא הקבר רעדניק ,םוחנ־קחצי גרעבנייטש

 היח רעסכאט
 היח ןוא עשוהי רעדניק ,עזיור קאפושטש

 ,(קאביל) רתסא דרפ ,השמ־בקעי ןישטעשטש

 ,דוד ,קחצי ־לארשי ,עלעג ,לסאי רעדגיק

 לזיד ןוא עגיירב ,לחר ,לאומש
 הרש דרפ ןוא שיבייל אבדעשטש

 ־הרש דעדניק ,לחר יחפ ,דוד־השמ אברעשטש
 האל־עגייפ ןוא הנד
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 תידוהי רעטכאט ,לדגיירק יתפ ,ןמלז אברעשטש
 רעדניק 2 ואו ןוא

 רעדניק 2 ןוא עסעפ יודפ ,בקעי אברעשטש
 (ןיטשרוב) עגייפ דרפ ןוא לשרעה םיובנייש

 עילימאפ ןוא לדגימ־ענייש גאטנייש
 עילימאפ ןוא לזייר גאטנייש
 עילימאפ ןוא עביל גאטנייש
 עילימאפ ןוא לריצ גאטנייש

 רעדניק ,לחר־הקבר דרפ ,המלש שטיוועקייש
 עשטבייל ןוא רתסא ,םירפא ,לדנימ

 ןוא עקשענ רעטכאט ,עילאמ דרפ ,דוד רעצליש
 דניק א דאנ

 עבאד יקסניימיש
 ןוא ןימינב ,השמ דעדגיק ,דרפ ,אבא יקסגיימיש

 היח
 רעדניק ,(טסארפ) הקבר דרפ ,לבייל יקסניימיש

 עבאט ןוא עויוד ,עביל
 אבויל ןוא ענייפ רעדניק ,עפיצ יקסניימיש

 עזיה יתפ ןוא םולש יקסניימיש
 (אדוד) לדיירפ־רתסא יקסניימיש

 רעדניק 3 ןוא דרפ ,לקועי יקסניימיש
 רעדניק ,(ןאמטלא) לטינ דרפ ,לדניז יקסניימיש

 לקועי ןוא רעזייל
 (אקסלאטסאפ) עטאלז דרפ ,לקועי יקסניימיש

 הרש רעטכאט ןוא
 רעדניק ,(ןדעטש) לטיג דרפ ,לקועי אואלוואניש

 לבייל ןוא ףסוי
 רעדניק ,האל־לחר דרפ ,ןימינב אואלוואניש

 לבייל ןוא ףסוי ,םתמ
 ןוו ןוא הקבר־רחסא דרפ ,עילע אגאלוואניש

 עייש
 עילימאפ ןוא עניירב אגאלוואניש
 עילימאפ ןוא לחר אגאלוואניש
 עילימאפ ןוא הוח אואלוואויש

 לחר רעטכאט ןוא קילעז־ריאמ ןאמפיש
 רעדניק 4 ןוא לחר דרפ ,לשרעה ןאמפיש

 ,רעזייל רעדויק ,עקשאש דרפ ,ןושרו ןאמפיש
 הרובד ןוא לדועמ

 ריאמ־לאיחי ןאמפיש
 לציא ןוז ןוא ףסוי סאילש

 לבייל סאילש

 רתסא רעטכאט ןיא עטועי יודפ ,דוד סאילש
 דניק א ןוא עמולב יודפ ,לקועי סאילש
 (אדלאפ) האל דרפ ןוא אבא סאילש

 הוח ,עינאמ ,עטיא־רתסא רעדניק ,הרש סאילש
 לחר ןוא

 עילימאפ ןוא עשטלארשי סאילש
 לוולעוו ןוא לטיג רעדניק ,עשטלייב סאילש

 ןוא השמ רעדניק ,הקבר דרפ ,םייח יקסוואדאינש
 לדוייש

 ןוא לקועי ןוו ,עדיתפ דרפ ,לדנעמ דעוואדאיוש
 רעדניק 2 ךאו

 (רענעפ) היח דרפ ןוא םייח רעלדעש
 עלייב דרפ ןוא למהרבא קישטנאלעש
 רעדניק 4 ןוא עניתב דרפ ,םייח רעש

 ןוא לאיחי ןוו ,הנשוש רעטכאט ,עייש עקליפש
 דגיק א ךאו

 האל דרפ ןוא השמ ונילרעפש
 6 ןוא (קינלעמ) לדנייש דרפ ,רעזייל אקנאלקש

 רעדניק
 ,(דלעפסוקראמ) עזיה דרפ ,לקועי רעוארש

 רעזייל ןוא עלער רעדניק

 — םישודקה תמישרל תפסות
 עטסיל־םישודק רעד וצ באגוצ

 רעזייל שטיוועקראזאב
 דניק ן ןוא וילעו ןאמ ןטימ הוח שטיוועקראזאב

 ןאמ ריא ןוא רתסא שטדועקראזאב
 עשענ שטיוועקראזאב

 ןוא (ןאמכייר) היח דרפ ,הילדו ןייטשנראב
 רעדניק 2

 הפלו דרפ ןוא החמש עקפיל
 הרובד שזאקעיפ

 (שטיוועקראזאב) הרש־היח יודפ ,השמ רעפאק
 רעדניק 2 ןוא

 עילימאפ ןוא הנח רעפעק
 עקטיא ןאמבית

 לחר־הקבר ןאמבייר
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 — האושב ופסנש הבופופ ידוהימ המישר
 ןדיי ענעמוקעגמוא רעוואפאפ ןופ המישר א

 רעדגיק ,(אגישועשזב) האל יודפ ,לשרעה רענדוב
 ןוא עקשאר ,לטאמ ,עקטיא ,עדלאג ,עפיצ

 עלעקנעי

 הנח ןיסשרוג
 רעדגיק ,היבצ יחפ ,(ב״וש) לטאמ דראבלעג

 עפטאי ןוא ןועמש
 ,לדיירפ רעדניק ,המחנ יודפ ,לשטנא ןאמלעה

 ןושרג ןוא הקבר ,לדנעמ ,עיאפ
 ןוא הרש רעדניק ,עבאט חרפ ,המלש ןאמלעה

 לדיהפ
 ןוא דוד לדנעמ ,עבאט רעדניק ,יכדרמ טקאוו

 לדיירפ
 5 ךאנ ןוא לטאי ןוו ,עמולב יודפ ,עקטאג סקאוו

 רעדגיק
 עלכעמ יחפ ןוא עייש טקאוו

 ןוא עטיא רעדגיק ,(ןיטשרוב) הרש ץנארקנייוו
 קחצי־לארשי

 ,הקבר ,לטיג רעדניק ,הרש יודפ ,ןמלק ץגארקגייוו

 המלש ןוא הרש־עגייפ
 םירמ יודפ ןוא לדיי ץנארקנייוו

 רעדגיק ,(ב״וש) לאומש ןאמ ,הוח ץנארקנייוו
 עטיא ןוא ךורב

 ןוא דורב ,הדש־עגייפ רעדניק ,רתסא ץנארקגייוו
 ןוו א ךאג

 ,עשטביל רעדניק ,הוח יחפ ,(רעטסוש א) םייח

 ןוא לדיי־המלש ,האל ,עמולב ,עטע ,הקבר
 לטאי

 ןוא לחר״ענייש ,הקבר ,השמ ,ןזשמש־בקעי ץכ
 עדלאג

 ענייר ןוא יכדדמ־בקעי טילונדאמ
 הרש ןוא השמ טילוגראמ

 הקבר ־עגייש ןוא שירעב סילוגדאמ
 ,למהרבא ,(אקצעיווארק) עקשענ רעלדנאט

 הרובד ןוא הרש־עגייפ
 לדנעמ ןוו ןוא ןאמ ,עדגיה שטדוארעדנעס
 רעדניק 3 ןוא ןאמ ,הרש שטיווארעדנעס
 רעדניק 2 ןוא ןאמ ,הנח שטיווארעדגעט

 רעדגיק ,לדגיירב יודפ ,ןרהא ־לארשי ןאמפיוק
 ןמחנ ןוא האל ,לדנימ ,רשא

 ,(ארבערט) עשטייח חרפ ,לאומש ןאמלוש
 הוח ןוא האל רעדניק

 רעדגיק ,(ןאמלעה) עביל יחפ ,עקלארשי ןאמלוש
 רתסא ,לדיי־המלש ,לדיירפ ,האל ,דוד ,לדנעמ

 עלעטאמ ןוא
 ,לדיי־המלש רעדגיק ,(ןיטשרוב) היח ןאמלוש

 רעדניק 2 ךאנ ןוא דוד ,האל־לחר

 רתסא יקסלעיבאק
 ,לסאי רעדגיק ,עיאפ דרפ ,קחצי יקסלעיבאק

 ריאמ ןוא לשרעה ,למהרבא
 לוולעוו יקסלעיבאק

 הכלמ יקסלעיכאק
 רעדניק ,אשיג יחפ ,לווייפ־שיבייל יקסלעיבאק

 רהטא ןוא לטאי
 הנח יחפ ןוא לרעב ןאטלאק

 ףראד ןופ טגאטלאק ןוא טעקטלעיבאק עלא
 עוואטסעדנעלב

 :גנוקרעמאב
 רעקיזאד רעד ןופ ןעמענ יד ןעלמאמצפיוא ןעמוקעגנא זדנוא זיא דעווש רעייז
 רעקיזאד רעד ןופ געוו ןפיוא טנגעגאב דימ ןבאה ןגנולכיורטש ליפ .המישר־םישודק
 ןעמענ עלא זא טייקרעכיז רעד ןופ טייוו דימ ןענעז רעבירעד ,גנולמאז רערעמש
 רעקסוטלופ רעדעי ווו ,דומע ןקידייל א רעביא ראפרעד ןזאל דימ .ןיידא אד ןענעז
 .החפשמ ןייז ןופ ןעמאנ ןטלעפראפ םעד ןליפסיוא ןענאק טעוו הביבס רעד ןופ רעדא
 ־ניירא קידלושמוא ךיז ןבאה עכלעוו ןעמענ עקידתוקפס רעדא עטזיירגראפ ראפ

 .החילס דימ וטעב - המישר רעקיזאד רעד ןיא טפאכעג

 דעוו רעד
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 "םילפונהו םימחולה" :רודמל
 508—514 ׳םע

 רגמו לאקזחי

 ,לאקזחי דלונ ןילופ תולגב

 ,(6.7.1929) ט״פרת ןויסב ט״כב

 ־מ (גרבנזיא תיבל) היזדנ וירוהל

 ,(בוקשיומ)רגנוו יכדרמו קסוטלופ

 תנשב רשא תינויצ החפשמל ןב

 םדיחי םנב םע הצרא הלוע 1933 1111^'"

 ץראב לדג לאקזחי .עבראה ןב

 ,םיכיבסתמ ישפח ,יוגה ארומ אלל

 תיבב דמול אוה .שפנו בג ףוקז

 ¬שמו ביבא־לתב "רופלב" רפסה

 ,ובל — םתוא אוה בזוע הרהמ דע םלוא ,םיפוצה־תדעל ריית

 .וז הדעב םוקמ ול אצומ וניא שיגרו םח ירבע רענ בל

 תעווז ,"המורטס" ןוסא ,םיליפעמה ידודנ ,םלועה תמחלמ

 .דתע אוה .חונמ ול אצומ אוה ןיא .ושפנ תא תועזעזמ — הלוגה

 ויתושגרל יוטב ןתונ ,"הלואג" ינוכיתה רפסה תיבב דימלת

 ,ןשקע לאקזחי .וירומ חור תרומל אוה םנכת רשא םירובחב

 ןיידע אוהו ל״צאל רשקה תא אצומו שפחמ ,איה המ וכרד עדוי
 .14 ןב ,רענ

 רבד תא אוה ץיפמ .הלומעת — ם״תחב וידעצ תישאר

 םירתמו םיתחמ "תורח" ינותע רכומ םויב .םיברב ןוגראה

 תוריק לע םינולע קיבדמ תולילבו ,ל״צאה ימוסרפל םייונמ

 םיגחו תותבשב .ביבא לת יבשות תרחמל םוארקי ןעמל ,םיתבה

 ,תולגתהל ששוח אוה ןיא ,תסנכ־יתבב םיזורכ ץיפהל אוה ךלוה

 תוצצפ״ב שמתשמ ןוגראה לחה רשאכו .יבמופ םוקמ לכב

 שוביכ תעב לפנ רשא — ינענכ םהרבא ורבחו אוה ויה ״םיזורכ

 .םוליעפה רשא םינושארה — ופי

 תמרחה רחא .ק״ח ידיקפת אלמל רחבנ רבכ ם״תחב ודועב

 ביבא־לתל ותרבעהב לאקזחי ףתתשה ןיעה־שאר הנחממ קשנה

 ־לתב הכורעתה ישרגמב יטירבה אבצה הנחמ לע הפקתהבו

 תא איצוהלו םנכהל ודעונ רשא "םילבס״ה ןיב היה ,ביבא

 .ןסחמה ןמ קשנה

 ותלועפ .ביבא־לת ק״ח שיא אוה לאקזחיו בר ןמז רבע אל

 םע סנכנ תע ,דנפרסב אבצה הנחמ לע הפקתהב הנושארה

 קשנ םירחהל ,תסטומה תיששה היזיוידה ידמב םישובל ,וירבח

 .רתונה תא ץצופלו תשומחתו

 רוזחל םיתעל ונממ םיענומ ותוריסמו הברה ותדובע

 הקש דימלת ךא ,םעפ אל ריסחה וידומלמ ףאו ,התיבה תולילב

 דעו ודוס רומשל לוכי וניא וירוה ינפב םלוא .בוט דמולו אוה

 .ןוגראב הדובעה תא בוזעל םהיתורצפהב דומעל ץלאנ הרהמ

 םינב השמח תדלי אל עודמ" :הנוע ומאלו דימתמ לאקזחי לבא

 םידיחי םינבל םג קוקז םעה .ינא דיחי ןב יכ יתמשא וז ןיא

 ."ול וגאדיש

 הילגנאל עוסנל ותונוכנ תא אוה עיבמ םיבר םילודש רחא

 לאקזחי .םישורדה תודינה רודסב םילפטמ וירוה ,האופר דומלל

 .ץראב וינפל הבר הדובע דוע .ןמז ול שי ,םתוא ץירממ וניא

 תואנסחמ ,ברקו הלומעת .ןוגראה תוליעפל ובורו ולוכ ןותנ אוה

 ול תיניפואה תונתייצב אוה לבקמ לטומה לכ — השיכרו

 ףאו .וחור יפל דיקפתה ןיא םא םג ,אלמל ןוצרה־תונשקעבו

 ךלוה — ןוצרל ול הניא רשא תיפסכ המרחה תלועפ וז םא

 וירבח םע ךלוה .אוה ןוגראה ךרוצו ווצ יכ ,העצבל אוה

 םתאצב .תיברעה ופיב רשא ןמותוע קנבמ ףסכ םירחהל

 לאקזחי .רסאנ קלח .תרזפתמ הדיחיה .םיברע םהילע םילפנתמ

 םירקודו םינבאב םימגורה םיברע ידיל בוש לפונ םלוא ,קמחתמ

 ותיבל עיגמו םהידימ טלמהל חילצמ אוה .םהיתונויגפב ותוא

 לופטה .ותרזעל דימ םיקעזנ ןוגראה אפורו תוחא .ביבא־לתב

 םויב םלוא ,הבטה תרכנ םינושארה םימיב .ויתותוא ןתונ

 העש יצח ,ןאכו ."אתוסא" םילוחה תיבל אוה רבעומ ישילשה

 .וייח ליתפ תא חפקמה םד ףטש אוה לבקמ ,ואוב רחא

 .17 ןב רענ ,ותחירפב ונדוע אוהו

 .ה .ב .צ .נ .ת
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 ןבאגוצ — תופסות

 :קירבור רעד וצ

 ארבערס השמ

 .קסוטלופ ןיא לביטש רענימיזדאר ןופ לדנייש םאד

 ־יזדאר ןופ טנעוו יד ןשיווצ טכארבראפ רע טאה טנגוי ןייז
 א טימ ןוא דימתמ ןוא הרות־ןב םלא .הבישי סניבר רענימ
 ,לביטש רענימיזדאר ןופ יאבג רעד טאה ,רעטקאראכ םענייפ

 ,ןעלקנעי ,םיא ןעמענוצניירא ןעוועג לרוגב הכוז ,סאפ לדנעמ

 ׳רעטכאט רענעטארעג רענייש ןייז ראפ םעדייא ןא םלא
 7 ןוא ןיז 7 :רעדניק 14 ןריובעג םיא טאה עכלעוו ,האל־עגייפ

 הלאג לקנעי ׳ר זיא ,העוט טשינ ךיז ןיב ךיא ביוא) רעטכעט

 .(טאטש ןיא עטסערג יד ןעוועג עילימאפ סגייטש
 ןופ — רעדיינש א ןעוועג זיא ,םאפ לדנעמ ,רעווש ןייז

 היי רעמורפ רענעטיהעגפא ןא ןוא ,סרעדיינש עקילאמא יד
 .ד״א ןיוש זיא׳ס יוו לביטש ןופ יאבג ןוא דיסח רענימיזדאר ץוח

 יד טקידנעראב טאה םכחהימלח רעד לקנעי ׳ר ןעוו
 רצ א ןרעוו טנערעלעג ךיז רע טאה ,רעווש ןייז ייב "טסעק"
 ־רא רעשירעדיינש ןייז ןיא דעווש םעד ןפלאהעגוצ ,רעדיינש
 םייב םישובלמ עקיטראפ ראפ טפעשעג ןיא ןענאטשעג ,טעב
 ןא קנאבמאט ןפיוא ןגעלעג זיא קידנעטש רעבא ,ןפיוקראפ
 רעיירפ רעדעי ייב ןייז ןייעמ טגעלפ רע ןכלעוו ןיא ,רפס ןפא

 .טייצ

 ארוק־לעב ,הליפת־לעב רעקירעיגנאל רעד ןעוועג זיא רע
 רענימיזדאר םעגיא תירחש־לעב רעקידמיארונ־םימי רעד ןוא
 ןוא ןתודועס־שולש יד טימ טריפעגנא ךיוא טאה רע .לביטש

 .םידיסח רענימיזדאר יד ןופ וורעג רעלארטגעצ רעד ןעוועג

 ביל םיא ןבאה עלא ןוא לארשי־בהוא א ןעוועג זיא רע

 ראב — לביטש םענופ תומא ׳ד יד ןיא זיולב טשינ .טאהעג
 טימ ןעוועג טנאקאב רע זיא טאטש רעצנאג רעד ןיא ךיוא
 יוו ןעוועג זיא טראוו א םנייז .טייקכעלרע ןוא תוטשפ ןייז

 רעטוג א ,תוירבל חונ א ןעוועג .םישדק־שדוק :טגאז ןעמ
 ־עג וצ ןעוועג קידנעטש זיא ,רעטסנרע ןא שטאכ .ץעוי־לעב
 טמארעגנייא ןעוועג זיא סאוו ,םינפ ןייז ףיוא לכיימש א ןעניפ
 ־ןלירב עכעלגנעל יד ןופ ןוא לדרעב ץראווש־ךעפ א ץא
 ןגיוא עגולק עצראווש־ןליוק טקוקעגסיורא ןבאה ךעלבייש

 .טייקכייוו רעטראצ טימ טעלגעג ןבאה םאוו

 טשינ ,ךצכעוט" עכעלטפאשלעזעג טאהעג טנייפ טאה רע
 רעכלעוו א ןיא טשינ ;ןריטאדידנאק ץעגרע ןיא טלאוועג
 .אהק וצ רזא םתס ךיז רעדא ייטראפ ,עיצוטיטסניא זיא םע

 זיא ,ןטפעשעג עשיטאטש ןיא "רעשימ" א ןרעוו וצ םוקמב
 ןטנווא יד ןיא .גנאג ןקידתומיענב ןליטש ןייז ןעגנאגעג ךיז רע

 "ןדיי עקיטכרופסטאג ןוא םינדמל ןופ ןטלאטשעג"
 44—57 ׳ז

 ןייטשדלאג לקנעי ׳ר

 ןיא ןעגנערבראפ — רעטניוו ייס רעמוז ייס — רע טגעלפ
 לאמ עכעלטע ךרא ןוא שדוק־ירפס ייב לביטש רענימיזדאר
 ר עד ייב "דומלת" ןיא רועיש א ןבעגפא — ךאוו רעד ןיא

 ."לארשי־תדוגא־ילעופ" עיצאזינאגראהעטעברא רעזעיגילער

 ןענעז םירועיש ענייז .ריבסמ־לעב רעטוג א ןעוועג זיא רע
 ־ראפ ןוא ךעלעדיירד ןא ,ךעלדנעטשראפ ץא טושפ ןעוועג

 .ןשינעמירק

 ,ןטראוופא קידלודעגמוא םיא ןגעלפ י״גאפ ןופ םירבח יד

 ךיילגראפ ןיא .רועיש א ןבעגפא ןעמוק טפראדאב טאה רע ןעוו
 הירא בקעי ׳ר ,לשמל ,יוו סרעבעגפא־םירועיש ערעדנא טימ
 לקנעי ד זיא ,א״א רקנמ רעד דראבלעג ףסוי־השמ ׳ר ,קינלעמ
 רע .רענעזאלעגוצ ץא ןצראה םוצ רעמ ןעוועג ןייטשדלאג
 ייז ,םיא ןופ ערעגניי ןייז וצ ברקמ יוזא יוו טסווועג טאה
 זיא סאוו תוריסמ ץא טפאשיירט רעייז ןעניוועג ,ןדניבוצוצ

 .ץענערג א ןא ןעוועג שממ

 ןעמוקעגראפ ןענעז׳ס ןעוו ,האי רע30 יד ןופ ביוהנא ןיא
 ־תדוגא-ילעופ" יד טאה ,הליהק רעקסוטלופ רעד וצ ןלאוו
 ןטסאמראפ ךיז (ןשטנעמ םינינמ 3 בורק ןופ עפורג א)״לארשי
 תושקב ליפ ליפ ךאנ .עטסיל ענעגייא ןא ןלעטשוצסררא
 הלאג לקנעי ייב טלעופעג םיוק ןעמ טאה ןצנעוורעטניא ץא
 ־י״גאפ רעד ןופ ץיפש רעד ןיא ןלעטש ךיז לאז רע ,ןייטש
 ;רעקידנשאררעביא ןא ןעוועג ןאד זיא טאטלוזער רעד .עטסיל

 ־בקעי ראפ) רעטשרע רעד :סערעזאד 2 ןעמוקאב טאה י״גאפ
 רו זייוואב א .ןייטשדלאג לקנעי ןעוועג זיא (קינלעמ הירא

 ־סרראפמוא רעד זא ןוא טאטש ןיא ןעוועג זיא רע טבילאב
 ־ראפ וצ ןעוועג קפס םוש ילב זיא י״גאפ ןופ גיז רענעעזעג

 .ןובשח ,םנייטשדלאג ,ןייז ףיוא ןביירש
 טימעג ןייז ןיא טפאכעגניירא ךיז טאה גנורעטיבראפ א
 ןעוו ׳טקאפ רעד טאה הוולש ןייז ןופ טריפעגסררא םיא ןוא
 המושה" ןיא ןטערטעגניירא זיא רעטכעט ענייז ץפ ענייא
 ןייז וצ הלוע טיירגעג ךיז ןוא "הרשכה" ףיוא האפעג ,"ריעצה
 ךס א ראפ געוו םעד טנפעעג ,בגא ,טאה עכלעוו ,י״א ןיא

 .ךעלדיימ־״הרשכה" ערעדנא

 .פאלק רעקידהמשנ א ןעוועג םיא ראפ זיא םע

 טלאוועג טשינ ריא טימ ךיז רע טאה ,ןראפעג זיא יז ןעוו
 טיירדעגסרא — ןעמ טלייצרעד — ךיז טאה רע .ןענעגעזעג
 ןוא טנעה יד ןביוהעגפיוא ,טנאוו־חרזמ רעד וצ םינפ ןטימ
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 ןבאגוצ — תופסות

 א ןראלראפ באה ךיא" .טכיזעג םאד ייז טימ טלעטשראפ
 רעקידרעטיצ א טימ ןגירשעגסיוא רע טאה — ״!רעטכאט

 ...םיטש
 9—8 א ןיא זא ,ןלאפנייא טנאקעג טלאמעד טאה ןמעוו

 6 ןקוצראפ ןוא היח עשיצאנ א ןייטשפיוא טעוו סורא ראי

 ןייז טימ ןייטשדלאג לקגעי ׳ר — ייז ןשיווצ ןוא ןדיי ןאילימ
 רעטכעט 2 ןבילבעג זיולב ןענעז םע רעכלעוו ןופ ,עילימאפ
 טייצ־םוקמוא רעד ןיא ןענעז ייז סאוו ,םעד קנאד א ,ןוז 1 טימ

 .לארשי־ץרא ןיא ןעוועג

 ןייטשדלאג לקנעי ׳ר זא ,ןקרעמאב וצ יאדכ זיא בגא
 ןוא רעביירש ןקידנגאזוצ ליפ ןגניי םענופ עדייז רעד זיא
 םילשורי ןיא טניווו רעכלעוו ,(ןייטשדלאג) ןלוג יאמש רעטכיד
 ענענישרעד ענייז ראפ סעימערפ 2 ןעמוקאב ןיוש טאה ןוא

 .* רעכיב
 .החפשמ ןייז ןוא ןייטשדלאג בקעי ןופ קנעדנא םעד דובכ

 .ד״יה

 .410—414 ׳ז ,ןלוג .ש ,״דנו ענ״ :עז *

 רעוואפנעטסעינ לוולעוו־ריאמ ברה
 טאה׳מ יוו רעדא ,הלגע־לעב רעד ,רעוואפנעטסעינ לדיי
 בילוצ ךעלניישראוו) קאוועינפ לדיי :ןפורעג טאטש ןיא םיא
 טשינ !אוועינפ ףראד םענופ טמאטשעג טאה רע םאוו םעד
 ךעלטיור א טימ רעכיוה א ןעוועג זיא — (קסוטלופ ןופ טייוו

 יד ןופ ןוא ןוז רעד ןופ םינפ טנערבעגפא ןוא טעקעשעצ
 טימ ןוא ןגעוו "עטעקאנ" יד ףיוא ןסירעג ןבאה עכלעוו ןטניוו
 ,טעדיילקעג שידיי .דראב רענעריושעגוצ רעניטאש־ןדרב א

 םעד ,וסע חעי רעביא "הכרב" יד ,ןענוואד סאד טיהעגפא
 — טייצ לסיב א ןבילבעג ראנ םיא זיא׳ס ןעוו ןוא ךשטנעב״

 .םיליהת לטיפאק א טפאכעגניירא ךיוא

 ךיז דימת .טייצ עיירפ טאהעג רע טאה ןעוו ןטלעז רעבא
 ,תועיסנ עקידנעטש יד ;ןגאוו־ןוא־דרעפ םעד םתא טעראפעג

 ־הסנרפ ןקיצנייא ןייז הרעפ ןרעביא החגשה עקיבייא יד
 רעבירעד .טייצ עצנאג ןייז ןעמונעגוצ םיא טאה — רעבעג
 ןעוועג רע זיא קידנעטש סאוו ,טשינ שודיח ןייק ראג זיא

 .ףאלש לסיב א ךאנ טרעגנוהעגסיוא ןוא "דימ־טיוט"

 לאמנייא יוו ,לאפ א טלייצרעד וליפא ןעמ טאה טאטש ןיא
 — למירד א טפאכעגניירא רע טאה ,״רדס״ םעד ןטכירפא םייב

 ר עד ףיוא טציז רע יוו ןעמולח טזומעג אמתסמ םיא ךיז טאה׳ס
 םוקמב רע טאה — דרעפ םעד טימ ןא טביירט ןוא עינלעק
 םילכ יד-ןוא ךעטשיט ןופ קע םעד טפאכעגנא םעשטייל יד
 ןבאה "עקפאראק״־ןייוו ןוא תוסוכ יד טימ ןעמאזוצ שיט ןופ

 ...ליד םענרעצליה ןפיוא קידנלאפפארא טעגזארבעצ דיז

 :ןפורעג טאטש ןיא יז טאה׳מ יוו רעדא ,הוח דרפ ןייז

 ־עדייא טימ עקיטיוהלעה א ןעוועג זיא ,"עקצינשארעיפאפ יד"
 ־סיורא ,ןדיישאב ןוא קידנעטשנא ,םורפ .ןכירטש־טכיזעג על
 ןפורעג יז ןעמ טאה "עקצינשארעיפאפ" .דובכ ךיז וצ קידנפור
 טאה׳ס ןעוו ,המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןיא סאוו ,ראפרעד
 יז טאה /ךאוו רעד וצ גאט א טלעפעגסיוא" םענייא ןדעי

 ןטישעג ןופ ןפאטשסדא ...טימ הסנרפ רעד ןיא ןפלאהעגוצ
 ,זיירפ ןקיליב א ראפ טפיוקראפ ייז ןוא ןסארעיפאפ קאבאט

 ...לאפאנאמ־קאבאט ןטימ ,ןגאז וצ יוזא ,קידנרירעקנאק
 עלענוז רעייז ןופ ןעמאנ רעד ןעוועג זיא — לוולעוו ריאמ
 ־מולחראפ א ,ראה עדנאלב טימ עלעגניי סאלב א .רוכב םעד
 רע זא םינמיס ןזיוועגסיורא ,רענייוו ןייק טשינ ןוא רעט
 ןבאה .רעטלע ןייז ןיא ךעלגניי ערעדנא יוו שרעדנא טסקאוו
 קידנצינסיוא טשינ ,טריטקעפסער רעייז ןרעטלע יד עקאט םיא
 ,ןענרעל טזאלג םיא ראנ ,ןכאז ערעדנא םוש ןייק וצ םיא

 .ןסקאווסיורא סעפע םיא ןופ טעוו סע זא קידנביילג

 רע .טשיוטנא טשינ עקאט ייז טאה לוולעוו רעניילק רעד
 ןפראש א טימ ןליוו ןקראטש א טאהעג .דימתמ א ןעוועג זיא
 רעד טימ ווא "רבגתמה ןייעמ" א יוו ןעוועג זיא רע .פאק
 ןסקאוועגרעביא טפאשטנעק־הרות ןייז טימ רע טאה טייצ
 םירוחב־לביטש ןוא־הבישי רעקסוטלופ עלא הלעמו ומכשמ
 לדוד ׳ר :ןיידא טשינ רענייא ראנ זיא "עלא" ללכ ןיא)
 ןכלעוו ,רעדיינש םעד גילעז־םייח ןופ ןוז רעד ,*ןאפשנירג
 טאה לדוד ׳ר לידו ,"לדיסח סאד" ןפורעג טאטש ןיא םיא טאה׳מ
 ־םיוא טראד ןוא הבישי רעשזמאל רעד ןיא ןגדצרעד ךיז
 טימ ,ןטנאטנעזערפער־הבישי ת ןופ רענייא םלא ןסקאוועג
 שממ ךיז טאה ,ל״ז ןאדראג ברה ,הבישי־שאר רעד ןכלעוו

 .(טעקצאצעג
 םתפס יד ןיא "טקוקעגניירא" ךדא טאה לוולעוו־ריאמ
 יד ןעוועג זיא׳ס .רעכיב "עלוספ־ףירט" יד ןיא ,ה״ד ,םיינוציח
 זיא הלכשה יד ."עיצאראלקעד־רופלאב רעד דאנ" ןופ טייצ
 דיז ןבאה ןטניוו "עיירפ" .טירט עקידסיוראפ טימ ןעגנאגעג
 ןופ םירבח יד .תומוקמ עטסמורפ עמאס יד ןיא ןסירעגניירא
 רעד ןיא טפאכעג" ןראוועג ןענעז עכלעוו ,ןעלוולעוותיאמ

 .57 ׳ז ,ןאפשנירג לאימחרי ןופ ןאפשבירג דוד ׳ר : עז *
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 ןבאגוצ — תופסות

 רעד ןופ ךעלכיב טקורעגרעטנוא ,ןעלוולעוו ,םיא ןבאה "השעמ

 םתעשב ןבאה עכלעוו ,רוטארעטילדולכשה רעקידטלאמעד

 ...רוחב ןגנוי ןכעלשידיי העי ןופ םעטא םעד טפאכראפ

 רעד טימ "בוט רצי" ץפ ףמאק רעד טאה תמא ןא טאוו

 א .ןטימעגסיוא טשינ ןעלוולעוו־ריאמ ךיוא "ארחא־ארטס"

 ריאמ ייווצ יד םיא ןיא טפמעקעג ןבאה ראנ טייצ עצרוק

 רע זיב ,קינהלכשה רעד ץא רענרעל־הרות רעד :םלוולעוו

 טקאהעגפא רע טאה לאמנייא טימ .ןעוועג רבגתמ *ןיז טאה

 טנעה יד ןיא "לוספ־־ףירט" א ןעמענ טלאוועג טשיג רעמ ץא

 טימ ןוא ...ןעמוקעג ריז וצ םולשב זיא לוולעוו־ריאמ .ץירא

 ץא דומלתהדכי םעניא ןפראוועגניירא דיז עיגרענע רעמ דאנ

 הארוה־רתיה ןעמוקאב רע טאה ראי 19 וצ .הרותה־ישרפמ

 ירמוש יד ץפ ןבאגסיוא יד ןיא םירמאמ טכעלטנפעראפ ןוא

 עשיסקאדאטרא יד ןיא רעטעבראטימ א האוועג .תווצמו הרות

 ,א״א "לאנרושז בעקעי־תיב" ,"טאלב־גאט" :יוו רעטעלב־טנגוי

 ןשיווצ געוו־תודהי םעד ןקראטשראפ וצ ץנעדנעט ר עד טימ

 םעד ןגעק חעצנאפראפ ייז ןוא טמוי רעשיסקאדאטרא רעד

 רעד ףיוא טעוועשובעג ןאד טאה רעכלעוו ,םארטש־הריפכ

 .סאג רעשידיי

 סיחג טאהעג טאה ,לוולעוו־ריאמ ,יוליע רעקסוטלופ רעד

 ןטלאהעג םיא טאה׳מ .ריא־רעסיוא ייס טאטש ןיא ייס ,ןעזנא

 םלא .טסיורגעג םיא טימ ךיז ןוא טעטיראטיוא־הרות א ראפ

 רענייא ןראוועג רע זיא — הסנרפ ןעיצ וצ ידכ — החפשמ־לעב

 ;״לארשי־תדוגא״ רעד ייב ןראטקורטסניא עטסעב יד ןופ

 טרעיומעג ןייש א ץפ תיבה־לעב סלא טאטש ןיא טנאקאב

 ןוא הליהק רעשידיי רעד ןיא רעזאד רעקירעיגנאל ,זיוה

 .טארטסיגאמ ןשיטאטש ןיא קינוואל

 ,לביטש רערעג ןיא םירבדמה־ישאר יד ץפ ןעוועג זיא רע

 ףיוא ייס ,טנכערעג ךיז טאה׳מ ןעמעוו טימ ףיקת א היי א

 .ןטמא עשיטאטש יד ןיא ייס ןוא סאג רעשידיי רעד

 ןיא .חוכ־לעב א ןוא רעקיסקיוועג־ךיוה א ןעוועג זיא רע

 ."העד עטיירב" יד טאהעג ,טנאמרעד ןיוש יוו ,לביטש רערעג

 קדוב ייז ,םירוחב־לביטש יד רעביא חיגשמ ןימ א ןעוועג

 ,טקוקעגכאנ ;טייקשידיי רעייז טימ טלאה םע יוו ןעוועג

 רעוו טאה .המודכו תואפ יד טשינ ןרענעלקראפ ייז יצ ,לשמל

 לכ ינפב רע טאה יוזא ,ראה יד ןראשפיורא טווורפעג ייז ץפ

 ד3א טעדנירגעג ,ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא האפעגמורא

 יד ןיא ץא לארשידודוגא־יריעצ ןוא י״וגא ץפ ןעגנולייט

 רע טאה — טריטסיזקע עכלעזא ןיוש ןבאה םע ווו ,תומוקמ

 ־סיזקע רעייז טקראטשעג רעמ דאנ טראוו ןקימאלפ ןייז טימ

 .רעדילגטימ עיינ טריברעוו ןוא ץנעט

 ןלעטימ ץפ ןעוועג זיא רעוואפנעטסעינ לוולעוו־ריאמ

 טאה רע .םינפ םאלב א ןוא ןרעטש ןסיורג א טימ םקווו

 ־םיורא לסיב א ןעוועג ןענעז ןגיוא ענייז .שיטקעסא ןעזעגסיוא

 ןייז .טעשטראטשעגסיורא ןבאה רענייב־ןיק ענייז ץא טצעזעג

 ־יד־רעטנוא ןוא לדרעב דנאלב רעטיש ןטימ עבמאג עלאמש

 ראפ טכאמעג םיא ןבאה — תואפ עטראשעגרעטנוראדרעיוא

 .רעטרעצעגסיוא רעמ דאנ

 ־פיוא רע זיא האי רע30 יד ןופ טפלעה רעט2 רעד ןיא

 ךיז טאה רע .קאנאס ץא ארתאד־ארמ םלא ןראוועג ןעמונעג

 "וישרודו רודו רוד" נ״א רפס א ןבעגוצסיורא ןעמונראפ דיוא

 טאה סאוו ,(ןעמאנ ןבלעז ןטימ) רפס םעד ןופ ךשמה א יוו

 ׳ר ץאגה ברה ,בר רעקצארעס רעטנאקאב רעד ןבעגעגסיורא

 .1924 ראי ןיא ןראוועג רטפנ זיא רעכלעוו ,ןייטשנעוועל ףסוי

 רע עכלעוו ,רענעלפ ךס א טימ ןעמונראפ ןעוועג זיא חומ ןייז

 רעגניי א דאנ קידנעייז ,טכעלקריווראפ רעכיז ייז טלאוו

 *טלעוו עט2 יד .האי רעקיסיירד עכעלטע יד ייב שטנעמ

 ץא תונויער ענייז עלא ןטינשעגרעביא רעבא טאה המחלמ

 ןבלעז םעד טלייטעג ןבאה עילימאפ ןייז טימ רע ןוא רענעלפ

 .ד״יה ,םירוהטו םישודק ןאילימ 6 יד ןופ לרוג

 ,רענרעל־הרות ,םידיסח ןופ ןפיט" :קירבור רעד וצ
 313 ׳ז ״רעוט־ללכ ןוא טייל־ייטראפ ,שדוק־ילכ

 םולב השוכ־םהרבא

 זא ,שער א טכאמעגנא ,לטיה סמענעי טפאכעגפארא הדעו םע

 ,"עווישזג" עשידרעפ א טזאלראפ ךיז טאה ץז סמעד ןוא םעד

 ־םיוא טשינ ןוא ןביוהעגנא טשינ דיז טאה׳ס סאוו םעד ץארט

 א ןאטנא טווורפעג זיולב טאה רוחב־לביטש א ןעוו .טזאלעג

 ."ךיז ןפע למיה" ןעוועג זיא יוזא ,לרענלעק א טימ עגאלראפ

 ענייז טימ ןעמעננא ,ומצעבו ודובכב ,רע טגעלפ רוחב א אזא

 ,לביטש ןופ ןפראווסיורא םיא ןוא "קראק ןראפ" טנעה עטסעפ

 ןעוועג זיא רע .טייצ עגנאל א ןליפ וצ טאהעג םע טאה רע זא

 גנוטכא ץא לביטש ןופ תודיסח םעד רעביא רמוש ןימ א יוו

 םעפע ןפאכניירא טשינ ,הלילח ,אד ךיז לאז םע זא ,ןבעגעג

 ,ןלציל אנמחר ,הלכשה יד םאוו ,"ןטניוו עשיסרוקיפא" יד ץפ

 ...תומוקמ עשידיי עטסטורפ עמאס יד ןיא טגאיעגנא ןאד טאה
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 תופסות

 'בייק לייוו ,ןגאז וצ ןעוועג דעווש זיא תונדמל ןייז ןגעוו

 ארמג טאלב א ייב ןציז ןפארטעג טשינ םיא ןעמ טאה לאמ

 :לשמל ,םידיסח ערעדנא יוו יוזא רפס א ןיא ןייז ןייעמ רעדא

 "זירפ םעליש הארלגנע ריאמ ,רעווארגנעוו ןועמש ,םלקוי השמ

 םוחנ־קחצי ,גרעבלרעפ הילדג ,גרעבנעדניל שרעה־םולש ,ןאמ

 — ערעדנא רעקילדנעצ דאנ תא גניר לאומש ,לקניפראג

 קאמשעג ןוא ,בירעמל החנמ ןיב ,ןשיט יד םורא ןסעזעג

 .טנרעלעג

 ןיא ,דארפש עשיליופ יד טשרעהאב רע טאה ראפרעד

 ןופ רעייטשראפ רעד ןעוועג זיא ןוא ,טפירש ןוא טראוו

 .ןצנאטסניא עלא ןיא "לארשי־תדוגא"

 :ןפורעג טאטש ןיא םיא טאה׳מ יוו רעדא ,ןייטשמולב ףסוי

 רעלאנאיצאנדעיגילער א ןעוועג זיא ,"לסאי רעדנילב רעד"

 ־"יחרזמ" יד ןופ ןעוועג רע זיא ראי ןט1917 ןיא דאנ •דיי

 "דנאשזאז" ןופ רעציזראפ ןעוועג רע זיא גנאל־ןראי .רעדנירג

 ןעוועג .קסוטלופ ןיא "עסאק־ייל ןוא־ראפש רעטייווצ" רעד ןיא

 ךיוא זיא אפוג רע) ןייאראפתעקרעוודנאה ץפ סעזערפ ריוא

 טאהעג ביל טאה רע .(רעבראפ א ,הבאלמ־לעב א ןעוועג

 ןוא ךעלרע טעבראעגטימ םוטעמוא .טעברא עכעלטפאשלעזעג

 רעדא עשיטאטש עלא ייב .האנה־תבוט םוש ןא ,טפאהנסיוועג

 .טקילייטאבטימ וויטקא ךיז סעיצקא עשיטסינויצ

 ־פא רע טאה ,ראי 20 ןעוועג טלא זיא רע ןעוו ,1904 ןיא

 םאקדארג (סקאב) לאקזחי — ךיז ןעקנירט תפ טעוועטארעג

 תא טאטש ןיא ןעוועג טנאקאב טוג זיא סאוו ,ןעמאנ א

 עיצקא רעכעלטפאשלעזעג רעדעי ייב ןרעה טזאלעג ךיז טאה

 טאה םאוו ,ןעמאנ א ;עשילהק א םתס יצ עשיטסינויצ א —

 .ץלאטש ןשידיי ןוא דובכ ןפורעגסיורא

 ־גילער־לאנאיצאנ רעצלאטש א ןעוועג זיא חמשי לאומש

 יאנק א ,רעפמעק רענעסיבראפ א ,"טסיחרזמ" א ,דיי רעזעי

 האלק א טאהעג טאה רע .ןטאלאטסאפ ןוא ןעעדיא ענייז ראפ

 ליומ ןייז ןופ םיתא זיא טראוו סעדעי .רובידה־ךותח ןפראש

 .ןפילשעג תא טאלג
 ןפראש־רעלדא ןא טימ סקווו ןלעטימ ןופ ןעוועג זיא רע

 לדרעב עלעג םאד .זאנ עטרעקדהעג עטיתב א טאהעג ,קילב

 !255 ׳מע ,״תודלי יקרפ״ ,ץיבונרהא םייח ,״חמשי לאומש״ :עז *
 .316—317 ׳ז ,ךאש ,מ .ר

 ןבאגוצ

 טריזילאראפ רע זיא גירק־טלעוו ןטייווצ ןראפ ראי עכעלטע

 ןוא ןכארבעגסיוא טאה המחלמ יד ןעוו .סופ א ףיוא ןראוועג

 תעד ךיז רע טאה ןבירטעגסיורא ןדיי רעקסוטלופ יד טאה׳מ

 קילעפוצ רע טאה טראד .קצעיוואזאמ־ווארטסא זיב טפעלש

 ־לעה יד ףיוא ןלאפעג ךיז ןענעז ייז ,רעטכעט ענייז ןפארטעג

 א ןיא ןכארבעגסיוא ייז ןבאה דיירפ םיתג ןופ ןוא רעזד

 םעד ןראוועג ןלעפעג טשינ זיא םאד .ןייוועג ןקידנסיירצראה

 טאה רע .טריותעסבא סאד טאה רעכלעוו ,ץעיוואפאטסעג

 .טרא ןפיוא ןסאשרעד ייז ןוא רעוולאווער ןייז טפאכעגסיורא

 .ד״יהו קנעדנא רעייז דובכ

 ןייוגשמולב לז7א>
 ןעמוקאב — ןעמ טלייצרעד — רע טאה ראפרעד .לרעטכעט א

 .גנונעכייצסיוא סלא לאדעמ א גרוברעטעפ ןופ שזא

 ־עג טלגאווראפ רע זיא המחלמ־טלעוו רעט2 רעד ןיא

 ,ראי ןט46—47 ןיא .דנאלסור ןיא ,רעקסוטלופ ליפ יוו ,ןראוו

 ,י״א ןייק — ךאנרעד ןוא ולירפ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו

 ־לעזעג וצ גנארד רעטלא רעד ןפורעגפא םיא ייב ךיז טאה

 .טעברא רעכעלטפאש

 םלא "קסוטלופ יאצוי ןוגרא" ןיא טעבראעגטימ טאה רע

 .ןבעל ןייז ןופ גאט ןטצעל ןזיב טעטימאק ןיא רבח

 ןיא) לארשי ןיא ןראוועג טקידרעאב ןוא ןבראטשעג

 .(הננער

 .ךתב ורכז יהי

 *חמשי לאומש
 ןופ ךיז טאה םע ראנ ,פארא ףיוא ןסקאוועג טשינ םיא ייב זיא

 .סיעכהל וצ ףיוא יוו םיוראפ טפוטשעג עבמאג רעד רעטנוא

 טאה — םלוע ןא ראפ רעדא טאווירפ — טדערעג טאה רע ןעוו

 ענייז .ודער ליומ סאד וצ טפלעה לדרעב םאד יוו טכאדעג ךיז

 תפ תודע ןעוועג ןענעז — רענייב־ןקאב עטראטשעגסיתא

 .תונשקע רענעסיבראפ ןייז

 ןטלאהעג םיא ןעמ טאה ןזיירק עשידרח עזעיגילער יד ןיא

 ןסתעגניתא הכ טימ ךיז טאה רע לייוו ,"חידמו־תיסמ" א ראפ

 טימ ןדנובראפ ;טייל־הבישי יד וצ ןוא םירוחב־לביטש יד וצ

 ־פיוא ייז ןוא — אתורבחב רעדא תודיחיב — ןסעומש ייז

 ייז טימ טסעומשעג .קנאדעג ןלאנאיצאנ םעד טרעלקעג

 ךיז ןבאה דית עקידרעייפ .טקריוועג טאה רע זיב זייוונעהעש

 ,םירוחב יד ,ייז תפ לייט רעסיורג א .ליומ ןייז תפ ןטאשעג
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 תופסות

 סאד .קנעב־שרדמה תיב ץא־לביטש יד טזאלראפ עקאט ןבאה

 יד ,ייז טאוו ,"דלוש" ןייז ןעוועג טשינ ןיוש זיא רעבא

 ,"יחרזמ" ןופ ןעייר יד ןיא ןבילבראפ טשינ ןענעז ,םירוחב

 רעשיטסינויצ רעד וצ — רעטייוו קעווא ןיוש ןענעז ראנ

 .עיצאזינאגרא

 הנוב א ןעוועג רע זיא ,ןגאז ןעמ ןאק ,לענאיצאזינאגרא

 ־ינאגרא רעטוג א .ה ה ,בירחמ א ךיוא טייצ רעכיילגוצ רעבא

 םעד ןופ רערעטשעצ א ךיוא — לאמ ךס א רעבא ,ראטאז

 ־עג" טשינ זיא םע ביוא ,ןפאש ןפלאהעג ןיילא טאה רע טאוו

 ...עיניל רעטנכייצעגנא ןוא ןוצר ןייז טיול ךעגנאג

 ןייז טימ גנאלקנייא ןיא ןעוועג זיא ןעמאנ־עילימאפ ןייז

 טימ רעקירעדינ א .(שזאקעיפ :ןשיליופ ןיא) רעקעב א :ךאפ

 ,םינפ טמאלפראפ א ןוא ןעמערב עטיורג ,דראב רעטכידעג א

 ־גענערב ןטצייהעגטיוא םייב גנאל־ןראי ןייטש ץפ ,קיטנעק

 ןקאבעג ךעלרעי־ראי ןעמ טאה יירעקעב ןייז ןיא .ןוויוא ןקיד

 .הרומש־הצמ

 רעד ןעוו .דיסח רעוואלאקאט רעסייה א ןעוועג זיא רע

 ,קסוטלופ ןייק ןעמוקפארא טגעלפ *וואלאקאס ץפ ר״ומדא

 .שזאקעיפ ריאמ־עשטיא ייב ןייטשנייא רע טגעלפ

 ,ןגאז ןעמ ןאק ,רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא ריאמ־עשטיא

 ייב הווקמ ר עד ןיא ןעלבוט ךיז טגעלפ רעכלעוו ,טאטש ןיא

 ןעוועג זיא רעטאוו סאד ןעוו ,רוטארעפמעט רעטסעסייה ר עד

 טשינ ךיז רע טאה פערט יד טימ ...טכאקעגפיוא יוו יוזא

 רעסאוו ןיא סופ ןטימ רירנא רעדעי לייוו ,ןזאלפארא טנאקעג

 ךיז טגעלפ רע .סרעטעמ עטילגעגנא טימ יוו ןטינשעג טאה

 ךעלטנעוו ייווצ ייב לקניוו ןיא "ץעז" ןייא טימ ןזאלפארא

 טנשריעג טאה רעכלעוו ,ל״צז ןרעטשנגראמ גילעז־קחצי ׳ר *
 ׳ר ,ןיבר ןייז ןופ םאלפ ןשיקידצ םעד ןוא טייקפראש עקיצילב יד

 .רעקצאק עלעדנעמ

 .ןעמערב עטיורג .דראב רעגנאל א טימ רעקיסקיוולטימ א .

 םייב ןטעזעג ךעלגעט־גאט רע זיא יוזא .ןרעטש ןטשטיינקעג א

 טנרעלעג ןוא לביטש רענימיזדאר ןיא שיט םענרעצליה ןגגאל

 ־רעטנוא ךיז טגעלפ רענרעל רעדעי) ןוגינ ןשיפיצעפט א טימ

 .(...ץגינ םענעבילקעגוצ־ןגייא ןא םנייז ןענרעל םייב ןעמורב

 ־עגטיוא ןעוועג זיא ,שיט ןפיוא ,ארמג רענעפא רעד ןבענ

 ןבאגוצ

 ,יחרזמ ןיא טופ ןייא טימ ןענאטשעג לאמעלא רע זיא יוזא

 רעדא רעשיטטינויצ רעניימעגלא רעד ןיא — ןטייווצ ןטימ ץא

 ...עיצאזינאגרא רעשיטטינאיזיווער ראג

 רעד ראפ רעייטשייב ןטיורג א ןבעגעג טאה חמשי לאומש

 טנגוי רעזעיגילער רעשידיי רעד ייב גנוכאוורעד רעלאנאיצאנ

 א ןעוועג זיא רע טאוו ,םעד קנאד א ,טאטש רעזדנוא ןיא

 .טפארק־םגנוגייצרעביא עקיטכעמ א טגאמראפ ןוא רפס־עדוי

 דקעגמוא ןייז ץפ קנעדנא םעד ץא קנעדנא ןייז דובכ

 .ד״יה .החפשמ רענעמ

 שזאקעיפ ריאמ עשטיא
 ־סיוא רע טאה ןאד .ןפאכפיורא קירוצ ךיז קילב־ןגיוא ןיא ןוא

 רעטיור קיטש א יוו ראנ שטנעמ ןייק יוו טשינ ראג ןעזעג

 .רעקאלפ

 ןעוו ,רעטניוו־םוא ןייז גהונ ךיוא ךיז רע טגעלפ יוזא

 ןטימ ךאמ א .ךייט םענעריורפראפ ןיא ןעלבוט ךיז טגעלפ רע

 ווו ,רעסאוו ןטלאק־קידיינש םעניא ךיז פא קנוט א — גיוא

 ־ניירא ךיז לענש־ץילב ,טקאהעגסיוא ןעוועג זיא זייא םאד

 ןיא ךיז וצ ףיורא ץא רעטופ םענעצלעפ םעניא טפאכעג

 ...בוטש

 רע זיא ,חיי רעקסוטלופ יד ןבירטעגטיורא טאה׳מ ןעוו

 רע טאה טראד .אקצעבול־אקליוו ףראד םוצ זיב ןעגנאגרעד

 ןזיוואב ךאנ ןבאה ןדיי רעקטוטלופ .המשנ ןייז טכיוהעגטיוא

 ןטלאהאב טראד םיא ,בורג ןכאלפ א טנעה יד טימ ןבארגוצטיוא

 .דרע רענעבארגעגטיוא רעד טימ ןקעדוצ םיא ןביוהעגנא ןוא

 ןפאלעגנא זיא ,ןקעדוצ סאד טקידנעראפ טאה׳מ רעדייא ראנ

 ,םנקעטש טימ ןדיי יד ןגאלש ןביוהעגנא ץא אפאטסעג יד

 .טזאלעג ראנ ךיז טאה םע ווו ןפאלעצ ךיז ןענעז עכלעוו

 רבק ןשירפ םעד ןיא ןבילבעג ריאמ־עשטיא זיא יוזא

 .ד״יה ,םירביא עטקעדעגפא טימ

 רעגארפ לדנעמ־ךורב
 טגעלפ רע רעכלעוו ףיוא ,עליישטאפ עטיור ןייז טיירפש

 ןטכער םעד קידנטלאהרעטנוא ,ןגיובנלע ןטכער ןייז ןראפשנא

 א יוו טילגעג םיא ייב קידנעטש טעמכ טאה רעכלעוו ,רעיוא

 א .דיי רעטלטבראפ ןייק ועוועג טשינ זיא רע .םאלפ רעטיור

 םאד ןגעוו ןשטנעמ טימ ןטעומש וצ טאהעג ביל ,תוירבל־חונ

 .קיטילאפ — ךיוא ץא ץנעי ןוא
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 תופסות

 טשינ ןוא רעליפש־ךאש "רעטנערבראפ" א ןעוועג זיא רע

 טאה םע ןעמעוו טימ טליפשעג ;רעביילקרעביא ןייק ןעוועג

 עניילק טימ וליפא ןוא ערעגניי ,ערעטלע טימ :טזאלעג ראנ ךיז

 ,רענטראפ א ןעמוקעגרעטנוא םיא זיא םע ראנ יוו ןוא .ךעלגניי

 ןרעטנוא ןופ עליישטאפ עטיור יד ןעמונעגרעפא ךיילג רע טאה

 ,ארמג רענעפא רעד ףיוא טגיילעגפיורא יז ןוא ןגיובנלע

 םער טקורעגסיורא ,טייז א ןיא טקורעגפא טאה רע רעכלעוו

 לטסעק־ךאש סאד ןעמוגעגסיורא ,שיט ןגנאל םענופ דאלפוש

 ןוא סיוראפ ןרענאיפ יד טקורעג ,םילכ עסייוו־ץראווש יד טימ

 ןכלעוו טימ ,ץגינ ןקיבלעז םעד ןעוועג ךישממ קיטייצכיילג

 ...ארמג רעד ייב טצינאב רעירפ ךיז טאה רע

 רעקירעי־גנאל ןעוועג זיא ,רעגארפ ןויצ־ןב ,ןוז ןייז

 ."רעכאמרעגייז לדניז" ןפורעג םיא ןעמ טאה טאטש ןיא

 רענייש א טימ לדיי טצופעג א .דיסח רעקצאווטא ןא ןעוועג

 ןלייצרעביא טנאקעג שממ טאה׳מ זא ,דראב רעטמאקעצ

 ־ריפ ערעטיש ענעדלאג־לעג ןייז .רעדנוזאב ראה רעדעי

 ־םדא ענייז טימ טרינאמראה קראטש טאה ,דראב עקיטנאק

 ןשיטעטסעיאמ א ןבעגעגוצ םיא ןוא ןלירב ענעדלאג עטצופעג

 .ןעזסדא
 .לוש־״בקעי־תיב" רעד ןופ רעדנירג רעד ןעוועג זיא רע

 זיב לוש רעקיזאד רעד ראפ ןבעגעגקעווא רע טאה טייצ ךס א

 .דוסי ןטנוזעג א ףיוא טלעטשעגקעווא יז טאה רע

 ."לארשי־תדוגא־תונב" יד טלעטשעגפיוא ךרא טאה רע

 יד ןיא ןגעלעג ךעלסילשסיוא זיא עכלעוו ,"לארשידודוגא" יד

 רעקצאווטא רעד ,לדניז ,רע זיא — םידיסח רערעג יד ןופ טנעה

 רעד ןיא ןעניישרעד ןייז טימ .*סעזערפ ריא ןעוועג ,דיסח

 ןבעגעג יז ןוא י״וגא יד טריזינאגרארעביא רע טאה ,"הדוגא"

 ןופ רעקינייוו ללכב ךיז ןבאה ,עודיכ ,םידיסח רעקצאווטא *
 םידיסח רעקצאווטא !םינינע עשיטאטש ןיא טשימעג ערעדנא עלא
 ץא עמעט רעשמיריסח־רערעג א ראפ טנידעג טפיוהרעביא ןבאה
 ־אטשעג ןענעז רערעג יד ווו ,ךענרעל ןענאק" ןוא תונדמל וצ גוצאב

 .(.דער) ..."ץאלפ ןטש1" ןפיוא ןענ

 בילוצ "וואשטש" עילע :טאטש ןיא םיא ןעמ טאה ןפורעג

 סעילע רשאב ,טאטש ןיא ןעגנאגעגמורא זיא סאוו השעמ א

 יז זיא ,םישדח "עכיוה" יד ןיא ןעוועג זיא יז ןעוו ,עבאב

 ןעמוקאב טראד ןוא דלעפ ןיא וואשטש ןביילק קעווא ןיילא

 ןבאגוצ

 ־עג זיא עכלעוו ,קסוטלופ ןיא לוש־״הנבי" רעד ןיא רערעל

 ןעוועג זיא רע ."יחרזמ" ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןענאטש

 ־עגנא ךיז ןבאה עכלעוו ,םירוחב ענעראוועג־עילאק" יד ןופ

 עטשרע יד ןופ ןעוועג !רוטארעטילדולכשה רעד טימ טקעטש

 ;סעגאלראפ טימ ךעלרענלעק עפייטש ןאטעגנא ןבאה עכלעוו

 ןוא ראמוה טימ שטנעמ א ,טמיטשעג לאנאיצאנ ןעוועג

 ןייז .םענעי ןיא ןעגנירדוצניירא חכ א טימ ןוא עקסעטארג

 ןייז ןריוורעסבא ןוא ןסענייא ךיז טגעלפ קילב רעטגילקעגכרוד

 ...רעפא ןלירב יד רעטנוא ןופ רעטסעומשטימ

 :םיקלמע עשישטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא ייז ןענעז עלא

 ערעייז ןוא יחפ רעד טימ ןויצ־ןב ,רעטפאט ןייז ,לדנעמ־ךורב

 .ד״יהו קנעדנא רעייז דובכ .רעטכעט 3

 גרעבנזאר לדניז
 ,לביטש־םידיסח א יוו טשינ ןוא עיצאזינאגרא ןא ןופ םינפ א

 ץא לביטש רערעג ןיא טניווועג י״וגא יד טאה םיא זיב לייוו

 ...ענעשעק רעד ןיא ןטלאהעג ןעמ טאה לפמעטש םעד

 "לארשידודוגא־יריעצ" יד טציטשעג רע טאה קיטייצכיילג

 עשהדוגא עלא ייב סרעפלעהסיורא יד ןעוועג ןענעז עכלעוו

 .א״א בושיה ןרק ,ןלאוודוליהק :יוו םעיצקא

 "לארשי־תדוגא־ילעופ" רעד וצ סאוו ,טרעוו־סגנוקרעמאב

 טימ ןעוועג ןוא ןליוורעדיוו א ןזיוועגסיורא אקוד רע טאה

 הבאלמ־לעב םלא ,םיא םאוו םעד ץארט ,טקילפנאק ןיא ריא

 ןייז לאז רע זא ,טסאפעג רעכיג טלאוו ,(רעכאמרעגייז א)

 ןפארטעגנא רע טאה רעבא אד .ןעייר עריא ןיא ןסאלשעגנא

 ןסקאוועגסיוא זיא י״וגא ילעופ ח ."סונ" רעטראה א ףיוא

 ןראוועג זיא ןגעקאד י״וגא יריעצ יד .טפאשרעגגעק ןייז ץארט

 .וויטקא טציטשעג יז טאה רע שטאכ ,ןפמורשעגנייא

 ־םיוא גרעבנעזאר לדניז טאה טפאהנסיוועג ןוא ךעלרע

 קנעדנא ןייז דובכ תוחילש עכעלטפאשלעזעג ןייז טריפעג

 ןעמוקעגמוא זיא עכלעוו ,החפשמ ןייז ץפ קנעדנא םעד ץא

 ,רעדרעמ עשיצאנ יד ץפ טנעה אמט יד ןיא םיא טימ ןעמאזוצ

 .ד״יה

 אגאלוואניש ע>לע
 ןיאב — ךיז יז טאה ןיילא ץנאג קידנעייז .״ןעייוו״ םעצולפ

 םעד .טרובעג ןגייא ריא טימ ןייז לפטמ טזומעג — הרירב

 טלייצרעד — חיובעג טאה יז םאוו ךעלדיימ 2 יד ,גניליווצ

 וואשטש םעד טימ ךעטראפ ןיא טגיילעגניחא יז טאה — ןעמ
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 תופסות

 ...םיי״ד א םולשב ךעלעפוע יד טימ ןעמוקעג ןוא

 זיא עכלעוו ,עילימאפ יד ןעוועג דבכמ ןעמ טאה ראפרעד

 יד :ןעמאנוצ םעד טימ ,קסוטלופ ןיא עטגייווצראפ א ןעוועג

 ."סעוואשטש"

 א טימ רעקינייבטיירב א ,רעכיוה א ןעוועג זיא עילע

 ןייק טשינ ,דיסח ןייק טשינ .דראב רעקיטנאקריפ רעטכידעג

 סאוו ,רעקיצראהטוג א .דיי רעזעיגילער א םתס ראנ .דגנתמ

 ־עג ;הסנרפ־לעב א ןעוועג) הבחר דיב הקדצ טלייטעג טאה

 ןיא" ןפיול וצ טיירג רע זיא ןעוועג .(םיצירפ טימ טלדנאה

 ברועמ א ןעוועג .ןאט וצ הבוט א ודיי א ידכב ,ןיידא "רעייפ

 ןטיירב א טימ ןוא רעשימייה א — םוטעמוא ,תוירבה ןיב

 .לכיימש

 ־גגעק סאג רעוועשראוו רעד ףיוא טניווועג טאה עילע

 .קראמ־ריזח םעד רעביא

 "ריט רעד ראפ" יוזא טייטש רע יוו לאמנייא דיז טכאמ

 קידנסעומשעצ ,עשזנארב ןייז ןופ םירחוס עקינייא דאנ טימ

 רעד ןיא טקנופ .םינינע ערעדנא ןוא םירחסמ יד ןגעוו ךיז

 עטרעדנאוועגוצ א) עילעזוראק יד טליפשעצ דיז טאה טייצ

 יד ןוא קראמ־ריזח ןפיוא ןענאטשעג זיא עכלעוו ,(ץעגרע ןופ

 ךעלדרעפ ענרעצליה יד ףיוא טיירדעג ךיז ןבאה ךעלרעדניק

 ...קיחמ ןופ גנוטיילגאב רעד רעטנוא

 זא ,רעסעומשטימ ענייז וצ פא םעצולפ עילע ךיז טפור אד

 עילעחראק רעד ףיוא ןצעחצפיוא ךיז ןעוועג טיירג טלאוו רע

 ־עיא" ןלעוו ייז ןעוו ,יאנתב ,ןעיירדטימ עלא טימ ךיז ץא

 ...קיטש־עטאלז־טרעדנוה א ךגייל

 ,רעטכעלעג א ןיא ןכארבעגסיוא ןבאה רעסעומשטימ יד

 ייז ןבאה — ?שטייטס" .פארא ןעניז ץפ טלאוו רע יוו

 ןכאגוצ

 טעוו דראב רענייש ץא לטיה שידיי א טימ דיי א — טגאזעג

 עניילק טימ ןעיירד ךיז ןוא עלעזוראק א ףיוא ןצעזפיוא ךיז

 "\ ןכאל דאד טעוו טאטש ץנאג ? ךיילגוצ רעדניק

 טשינ הפרח ןייק ראג זיא׳ס — עילע טרעפטנע — ןיינ

 — הסנרפ .םעטאלז טרעדנוה ראפ עילעזוראק א ףיוא תאפ וצ

 ...המחלמ

 רעסעומשטימ ענייז ןופ רענייא פא דיז טפור — יוזא ביוא

 ןגייל ,הסנרפ רעד וצ סעטאלז 100 סיוא ריד טלעפ םע זא —

 ."ועז רימאל ןוא ןייא ייז רימ

 ידכ ,ןגעוו םינפל זיולב סע טגאז רע זא ,ייז ןבאה טניימעג

 .ןעיצוצנא ייז

 ןעזעג ןבאה ייז ןעוו ,ןראוועג ייז ןענעז טניוטשרעד יוו

 טגייבראפ ,עילעזוראק רעד וצ שממ ךיז טרעטנענרעד עילע יוו

 א ףיוא ףיורא ךיז טפאכ ןוא דגב ןגנאל םענופ סעלאפ יד

 דיז ןעיירד ךעלדרעפ עקירביא יד ףיוא ץא לדרעפ ןרעצליה

 טיירד טא .עכעלטסירק ןוא עשידיי רעדניק הרבח א דאנ םיא

 טילפ דראב סעילע ,דאהאראק ןדליוו א ןיא עלעזוראק יד ךיז

 -טניוו ןיא

 דוועג יד ןעמונעג עילע טאה ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו

 תועבטמ ךאנ שאט ןייז ןופ ןעמונעגסיורא ,סעטאלז 100 ענענ

 רעד ווו ,רעביטש עמערא עקינייא ןיא ןיירא טימרעד זיא ןוא

 ראפ טלייטעצ טלעג סאד ןוא "טפייפעג" קראטש טאה תולד

 ...עקיטפרעדאבטיונ יד

 ןגעוורעטנוא ענעדישראפ ךרוד ןעגנאגעג עילע זיא יוזא

 .םיבוט םישעמ ץא הקדצ ץפ געוו ןטרעטסאלפעגסיוא םוצ

 .קנעדנא ןייז דובכ

 372-378 ׳ז "תוינקסעו תוינקדצ םישנ״ :קירבת רעד וצ

 רעגניזטאטש עביל
 ־טעטש ןוא טעטש ערעדנא עלא ןיא יוו — קסוטלופ ןיא

 וויטקא ךיז ןבאה עכלעוו ,ןעיורפ ליפ ןעוועג ןענעז — ךעל

 ,ףליה רעטאווירפ דיוא ןוא רעכעלטפאשלעזעג ןיא טקילייטאב

 א ראפ .ןטייקכעלגעמ ערעייז ןיא ןגעלעג זיא םע לפיוו ףיוא

 ןוא עלעדייא ייווצ יד ןענאמרעד וצ אד יאדכ זיא ליפשייב

 ר עדא ,יקצעיוושאראטס עבאט :ןעיורפ ענעדיישאב רעייז

 ןאמ רעד לייוו ,"עסאק רעד ןופ עבאט" :ןפורעג יז טאה׳מ יוו

 רעד ןיא "ינשזאוו" סלא טעבראעג גנאל־ןראי טאה רעריא

 עזיור־עגייפ :עטייווצ יד ןוא עסאק־ייל ץא־ראפש רעטייווצ

 ןעמונראפ ךיז ןבאה ייז .םרעזעלג םעד השמ־לארשי ,ןאמלאוו

 ¬פשמ עקיטפרעדאבטיונ ראפ ףליה ןעגנאלרעד טימ טאווירפ

 ץא טרעטשינעג ,טכוזעג ,"טקעמשעג" קידנעטש ןבאה ייז .תוח

 עכלעוו ייב ,עקנארק ןוא ענעכארבעצ ,עמערא ןענופעגסיוא —

 עדעי .טסעג עטפא ראג ןעוועג ןענעז רעגנוה רעד ןוא טיונ יד

 ןיא טפאלקעגנא ,טירט עלענש טימ ןפאלעג זיא ייז ןופ ענייא

 ־גאט יוזא .ןגארטעגקעווא טראד ןוא ןעמונעג אד •תיט עטאז

 ףליח רעייז ייז ןבאה םיכרצנ ךס א ,ךס א .ןייא־גאט םיוא

 ־לפייווצראפ וצ גנורעטכיילראפ ןוא טסיירט ןגארטעג ,ןבעגעג

 טנאקעג טשינ ,ךעבענ ,ןבאה סאוו ,ענעגאלשעגרעדינ ,עט

 .ןבעג הצע ץיק דיז ןיילא
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 ןבאגוצ — תופסות

 ערעייז טימ ץוח ,ןגעלפ עכלעוו ,ןעיורפ ךיוא ןענעז ןעוועג

 *ביא עכעלטפאשלעזעג־שיייטראפ ראפ ןטעברא עקידתוריסמ

 ןיא דמעמ רעייז טימ ןריטנעזערפער ךיוא — םעיצוטיטס

 ־יטסניא רעקיזאד רעד ףיוא ןאפ א יוו ןייז ןגעלפ ןוא טאטש

 שטיוועינסינ ,ץיברוה ,ואד אשזור :ןעיורפ יד ,לשמל ,יוו עיצוט

 ־לעוו ,ןימ םענעטירשעגראפ ןטנעגילעטניא ןופ ןעיורפ ;ג״דא

 תמייקה־ןרק ןראפ ןטעברא יד טימ ןעמונראפ ךיז ןבאה עכ

 ־ל״קק ראפ ןטאנאפסקע ןעלמאז ,םעקשופ ןלייטראפ :יוו

 .ג״דא האזאב

 ןגעלפ עכלעוו ,קנופ ןלענאיצידארט א טימ ןעיורפ ןעוועג

 ןבעגקעווא ןוא סעיצוטיטסניא עזעיגילער טימ ןעמענראפ ךיז

 לטיג ,םופלאק רתסא יורפ :יוו ,עיגרענע עצנאג רעייז ראפרעד

 ןעוועג ןענעז יירד עלא) ץיפש רעד ןיא ןשאב־הנח טימ רענעפ

 ךיעווא ייז ןבאה ןבעל רעייז ץפ ןראי ךס א .(עזאלרעדניק

 רעד ןיא .הבישי־״ףסוי־תיב" רעקידראוואנ רעד ראפ ןבעגעג

 יד ןופ טעטימאק־ןעיורפ רעד ץוח טאה ,לוש־״בקעי־תיב"

 ־טימ — לוש יד טכוזאב ןבאה רעדניק ערעייז טאוו ,סעמאמ

 הקבר־עדלאג יודפ עלעדייא יד תוריסמ סיורג טימ טעבראעג

 .("עסאק רעד ןופ עבאט" ןופ רעטכאט א) םיובנריב

 *רעסיוא יד ןענאטשעג זיא עלא יד ןופ שארב רעבא

 ־לעוו ,רעגניזטאטש עביל ןטסיוויטקא עשיגרענע עכעלנייוועג

 .ןלעטשפא רעדנוזאב ריא ףדא דיז לאז׳מ זא ,יואר זיא עכ

 טאה יז סאוו ץלא ןבעגעגקעווא טאה רעגגיזטאטש עביל

 רעביא .חומ ןוא חוכ ,טייצ :"בקעידויב" םעד ראפ טגאמראפ

 םאוו ,סעיצקא עלא ןיא טקילייטאב ךיז יז טאה תוחוכ עריא

 *תדוגא תונב" ר עדא "בקעי־תיב" םעד עגונ ןעוועג זיא

 ."לארשי

 ןוא "עביל עלעג יד" ןפורעג יז ןעמ טאה טאטש ןיא

 ירפ ץנאג זיא ןאמ ריא .לרוג ןופ ןגאלשעג יז זיא ןעוועג

 טימ הנמלא עגניי א ןבילבעג ןוא טייקיבייא רעד ןיא קעווא

 ףיוא ןעמונעג יז טאה רעדניק יד ןופ גנויצרעד יד .רעדניק 3

 ,ןבאה הנותח טלאוועג רעמ טשינ טאה יז לייוו ,סעציילפ עריא

 .עטאט א ךיוא עמאמ א ץוח ןעוועג רעדניק יד ראפ יז זיא

 ןבעגעג .םימותי ןענעז ייז זא ןליפ טשינ ןלאז ייז ,ךיז טימאב

 ־גילער ןיא ןגיוצרעד ייז ןוא טפראדאב טאה דניק א סאוו ץלא

 עכלעוו ,יורפ עק-ידרעייפ־םאלפ א ןעוועג זיא יז .טסייג ןזעי

 ־ייב יוו טעמכ םיא ןוא לרוג ריא טימ ןטסאמראפ ךיז טאה

 ריא זיא םורא ראי עכעלטע ןיא לייוו ,"טעמכ" .ןעמוקעג

 ךיז טאה ןוא ראי 12 ןופ רעטלע ןיא ןוז א ןבראטשעגפא

 ןייג ןעמ ןאק יוו לייוו ,ןכארבעגנייא טשינ ןגעווטסעדנופ

 טאה הנוילעדוחגשה רעד ןיא הנומא ריא ?ןוצר סט־ג ןגעק

 .ןטייצ עלא ןיא הכ ןבעגעג ןוא טקראטשעג ריא

 ־עג יז טאה םעד ןופ .רחסמ טימ ןעמונראפ דיז טאה יז

 םעד ץוח סאוו ,יורפ א ןעוועג זיא יז .הסנרפ ריא ןגיוצ

 טאהעג ,ןכארפש עכעלטע טסווועג ךיוא יז טאה שמוח־שטייט

 ־גאט יד ץוח ,טנעיילעג ,םינינע עכעלטלעוו ןיא גנונא ןא

 .ןטפירש־טייצ ןוא ןרושזארב ענעדישראפ ,עסערפ עכעלגעט

 ...ןעגנילש שממ דאנ ,ןענעייל זיולב טשינ יז טגעלפ רעכיב

 ראי 16 וצ דיז טאה ,םינוב־החמש ,ןוז רערעטלע ריא

 לוע העווש םעד ןרעטכיילראפ וצ ידכ ,לדנאה םוצ ןעמונעג

 ריא דאנ ןגארטעג דיז ףיוא טאה יז םאוו ,רעטומ רעד ןופ

 .טיוט סנאמ

 ןפראוועגניירא רעגניזטאטש עביל ךיז טאה טלאמעד

 ריא ןוא טעברא רעכעלטפאשלעזעג רעד ןיא הבורו השאר

 זיא יז .לוש־בקעי־תיב רעד ןעקנאשעגקעווא עיגרענע עצנאג

 .טריזינאגרא ,טנאמעג ,טקעוועג ,םירבדמה ישאר יד ץפ ןעוועג

 ןוא עטשרע עמאס יד ץפ ןעוועג יז זיא סעיצקא עלא ייב

 ריא ץפ ןענעז עכלעוו ,ערעדנא ליפ דאנ דיז טימ ןסירעגטימ

 לובג ץיק ראג זיא תוריסמ ריא וצ .טקעטשעגנא ןראוועג

 .ןעוועג טשינ

 טיירגעג ןבאה לוש־בקעי־תיב רעד ץפ רעדניק יד ןעוו

 עלעג יד טאה ,("רתסא תליגמ") םירופ ףיוא גנולעטשראפ א

 יד ןופ עיציזאפסיד רעד וצ גנוניווו ריא ןבעגעגקעווא עביל

 טיזיווקער ןצנאג םעד טיירגעגוצ טאה׳מ ווו ,סרעלעטשראפ

 ,ןעלטיה ראפ ןטקיד ןטינשעג ;דרעב ,םידגב ״עשיראטסיה״ :יוו

 ןייק ןעוועג טשינ זיא הריד ריא .ג״דא ןדרעווש ,ןעניורק

 ןבילבעג טשינ ץאלפ ןייק ןיוש זיא ריא ראפ זא יוזא עמיורעג

 .ףיוה ןפיוא רעדניק יד טימ םיורא יז זיא

 ,רענלעז עשידיי ראפ טגראזעג דיוא טאה עביל עלעג יד

 עזעיגילער לייט א ןענופעג ךיז ןבאה םי; עכלעוו ןשיווצ

 זא ,"סארמג יד ןופ ןעמונעגקעווא" טאה׳מ עכלעוו ,םירוחב

 לסעק םענעפירט ןשירענלעז םענופ וסע טשינ ןלאז ייז

 ןיא ןענאטשעגנייא זיא םאוו ,קלאפ־רעייגסופ ןטה םעניא)

 ראפרעד ,רענלעז עשידיי ךס א ןענופעג ךיז ןבאה ,קסוטלופ

 השמ" :ןעמאנ םעד ןעמוקאב ןזיירק עשידיי יד ןיא רע טאה

 םיבצק יד ייב טמערוטשעג שממ טאה יז .("קלאפ סוניבר

 טיירגעגוצ ןרעוו ןלאז גאט ןדעי זא ,תוחפשמ עשיתבה־לעב ןוא

 .קסוטלופ ןיא "ןעניד" םאוו ,םירוחב עמורפ יד ראפ ןגאטי־מ

 עלעיצעפס א ןריזינאגרא עביל עלעג יד טגעלפ חספ ףיוא

 א רענלעז עשידיי ראפ טיירגעג טאה עכלעוו ,עפורג־ןעיורפ

 םעד הלילח ,ןייז םעוט טשינ ןלאז ייז ,* ךיק עקידחספ ערשכ

 .ץמח ןופ םעט

 .370 ׳ז ״טאטש ןיא םישעמ עמוג״ :דליב םאד עז *
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 ןבאגוצ — תופסות

 ,"טלעוו ־ועד ראג ןיא רעקסוטלופ" :קירבור רעד וצ
 520—521 ׳ז ,אזאשזב ריאמ ,"עקירעמא ןיא״ לקיטרא

 .השודקבש רבד א ףיוא טלעג 2 לארשי ןייק ןעמוקעגנא ןענעז 1971 ינוי ביוהנא_

 ןבעגעגפא רעלאד טנזיוט 10 ןענעז עמוס ד״א רעד ןופ עקירעמא ןיא טעטימאק רעקסוטלופ םעגופ רעייטשראפ עבושה

 ןופ ןינב םעד ןרעטיירבראפ ןוא חיטנאמער וצ ףיוא ןראוועג (טעטימאק הפ רעציזראפ) אזאשזב ריאמ :הע׳ד יד -

 סעמעוו ,םילשורי ןיא "םהרבא רוא" הבישי־ןוא־לוש רעד קעשט א ךיז טימ קידנעגנערבטימ ,לעינאד ףסוי ןוא

 רעקסוטלופ א הילא ,ןיטשרוב השמ ברה זיא סע רעטלאווראפ ןיא טיילסדנאל רעקסוטלופ יד סאוו ,רעלאד טנזיוט 16 ףיוא

 ׳ד״יה רעקסוטלופ ענעמוקעגמוא יד ראפ רכז א םלא - בשות ־לוש רעייז ראפ גנוקידעשטנא םלא ןעמוקאב ןבאה עקירעמא

 ךעלטייד ןינב הבישיךוא־לוש רעד ןופ דליש ןפיוא זיא םע ווו םעד ראפ לארשי ןיא ןלעטשוצפיוא קעווצ ןטימ - ןינב

 .ןבירשעגפיוא טיול ,ד״יה םישודק רעקסוטלופ יד ראפ קגעדנא ןא טלעג
 טניפעג עכלעוו ,בוטש א זיא ,טימרעד גנאהנעמאזוצ ןיא םענאקירעמא םענופ םולשאב םענעמונעגנא ןיוש גנאל הפ א

 תיב" :טפירשפיוא ןא טימ ןראוועג טנכייצאב ןבענרעד דיז .טעטימאק רעקסוטלופ

 ־עגנא יד דאנ רעדליב יד עז ,(זיוה רעקסוטלופ) "קסוטלופ ־סוטלופ ןטימ ןעמאזוצ ןבאה רעייטשראפ עבושה ד״א יד

 :תורוש ענעבירש סאד ןדנעווראפ וצ ןסאלשאב לארשי ןיא טעטימאק רעק

 "קסוטלופ תליהק ישודק רכזל" טפירשפיוא ןטיט םילשורי ןיא "םהרבא רוא" ןינב הבישי־ןוא־לוש רעד

/ 
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 ןבאגוצ — תופסות

 "קסוטלופ תיב" טפירשפיוא ןטיט זיוה סאד

 •־

 — לארשיב ״םודא דוד ןגמ״ל סנלובמא
 ב״הרא ,ץיב־גנולמ ותיערו (קינלצ החמש לש ונב) קינלעצ ןתנ תאמ המורת

 — לארשי ןיא ״םודא דוד ןגמ״ ןראפ סנאלובמא ןא
 יורפ ןייז ןוא (קינלעצ החמש ןופ ןוז) קינלעצ ןתנ ןופ גנודנעפש א

 עקירעמא ,שטיב גנאל ןופ
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 ןעגנוקרעמאב — תורעה

 ןעגנוקרעמאב — תורעה

 א טיפ קסוטלופ ןיא קעטאילגיג ןן שידיי ןןטשרע יד

 ןראוועג טגיילראפ זיא "םכילע־םולש" ןופ נ״א רעכיב לאצ רעסיורג

 ,(אנשטילבופ :לאמא) 4 אקסנאי אטנעיווש ,טאטש ןופ ץראה עמאס ןיא

 ץנימרעפפוק והיעשי ךרוד — רעזייה עטסנעש יד ןופ םענייא ןיא

 ,קינלעמ חספ ,יקצינפיל .ב ,יקסנישזעשזב .י :ןופ ףליהטימ רעד טיפ

 ,טאלראקש ,ןאמסואה יכדרמ ,דארגאניוו בקעידושמ ,אנישזאי רתלא

 ,יקסוואטראב םהרבא ,ןאיפאס המלש םייח ,שטוועקרוי קחצי ןוא המלש

 .א״׳א שטיוועינשיוו לספעש ,ןייטשנראב לוולעוו ,גניר רזעילא־הדוהי

 (ךאש השמ לאפר)

▼ 

 זיא 'ןויצ יריעצ" םלא עיצאזינאגרא עשיטסינויצ יד

 ,גרעבנעזאר יכדרמ ,ץנימרעפפוק והיעשי ךרוד ןראוועג טגיילראפ

 ןושרג־םהרבא ,(ןוז א סקעשזנארק עקלאומש ׳ר) קעשזנארק לאיחי

 ,ןייטשרעבליז לאיחי ,גניר רזעלא־הדוהי ,טראפאפאר היעמש ,אדאגיוו

 אשזור ,ןייטשדלאג לבייל ,שטיוואלפאק םירפא ,שטיוואלפאק קחצי
 ,רעלישטלא רעדירב ,(קיוועלא) אשזור םהרבא ,גרעבדלאג בקעי ,ןאד

 .א׳א ץנימרעפפוק רודגיבא

 (ךאש השמ לאפר)

▼ 

 ויבא תיבב קסוטלופב דלונ .רפוסו הרומ :ץיבונרהא םייח

 הרות הברה דמל וירוענב .ל״ז ץיבונרהא לשרעה ׳ר ב״ושהו ןזחה

 ףיסוהו "ינומכחת" ם״היב תא רמג השרווב .תונברל "תוכימס" לביקו

 .ימצע דומילב עדי

 םעטמ םייעוצקמ רפס יתבב הרומ אוה זאמו הצרא הלע 1936דנ

 :רואל ואציש וירפסמ .וירוגמ ריע ,הפיח תיריעו ך-ניחה דרשמ

 ־רדה דעוו י״ע אצוהש "הפיח רפס" : (םיכרכ 2) ״בתכב העבהה״

 תו׳זטרופר בתכ :"םידה" רודמב "רבד״ב תומישר בתכ :למרכה

 :ירבעה ביתכה לע םידימלת ליבשב רפס איצוה :״לגלגב״ ןועובשב

 ותעשב םסרפו "אמור תא רות" :אמור לע רפס בתכ :״הכלהכ בותכ״
 םילייחה ןמ היה) "תונורחא תועידי״ב הילטיא לע םירמאמ תרוש

 םג םסרפ :(הילטיאב יטירבה אבצב תידוהיה הדגירבב םינושארה

 ,"ךרדב״ב םירמאמ תרוש בתכ :תונוש תוצרא לע תויפרגואיג תורבוח

 .דועו השרווב ונמזב אציש הילע ינינעל ןועובש

 .ןוירוטברסנוקב םגו הטיסרבינואב דמל םילשוריב

 הבש ויתוליפתבו ויתורימזב רשא ,לודגה ןגנמהו ןזחה ויבאכ
 הקומע הנבהב ןחינ ,אוה םג ןכ ,ל״ז לשרעה ׳ר ,םיללפתמה תוביל
 םיאלפומה "תודלי יקרפ״ב יוטיבל האב רשא ,הקיסומל הריתי הביחבו
 אוה םהב םירוטב דוחיב ,(241—260 ׳םע האר) קסוטלופ רפסב ולש

 .תויתליפתה ויתוניגנמו ןזחה ויבא לע טהלב רפסמ

 .(410—421 ׳מע ,״דנו ענ״ :האר) ןליג יאמש

 5.4.1933־ב קסוטלופב דלונ יאמש (ןיטשדלוג :םדוקמ) ןלוג"

 תמחלמ תונשב .ןיטשדלוג המלשו רכמדלוג תיבל אמיס וירוהל

 ותמ םש .היסורבו השובכה ןילופב ותחפשמ םע דדנ הינשה םלועה

 המחלמה םויסב .םימותי תיבל סנכוה .ג .שו ,הריעצה ותוחאו וירוה

 הילעב הצרא הלע םשמו ,ןילופל ויחאו הריכבה ותוחא םע דחי רזח

 וסויג דע שבוכה תמר תביקב ךנחתה .1947 תנשב תילגיל יתלב

 עבקה אבצב ןיצקכ תרשל ךישמה הבוחה תוריש רחאל .ל״הצל

 וידומיל םייס הב ,םילשוריב בשוי 1957 תנשמ .םינש שולשכ דוע

 םע לש הירוטסיהלו תירבע תורפסל םיגוחב תירבעה הטיסרבינואב

 .םירומל רנימסב הצרמו הארוהב קסוע .לארשי

 הכז ,האושה תפוקתב תודלי לע ,"הנורחא תרומשאב" :וירפס

 ,"םימשא" :שרב רשא ש״ע תורפסל סרפב (.זנה ןאכ רבכ ןיוצש יפכ)

 םירוטיזופמוק תדוגא) ם״וקא סרפב הכז ,הלפעההו האושה תפוקת לע

 ירוא לש ותומ" ישילשה ורפס תאצל דמוע הלא םימיב .(םירבחמו

 .ץראב תורעתהל ויתונויסנו האושה לוצינ ריעצ לע ,"דלפ

 ."תורפסל תע יבתכב םירמאמו םירופיס .ג .ש םסרפ ןכ ומכ

 לסרק .ג תאמ "תירבעה תורפסה ןוקיסקל״המ)

 .(״1971—72 לארשיב ימו ימ״ רפסהמו

▼ 
 רפוס .(221 ׳מע האר ,"קסוטלופמ תונורכז״) בולוקוס ןאירולפ

 קתרמ היפרגויב רפס ותריטפ ינפל איצוה :םלועב םיאנותיעה יבוטמו

 ךרוע ,ל״ז בולוקוס םוחנ ׳ר ןוילע דסחב יאנותיעהו רפוסה ויבא לע

 (תינויצה תורדתסהה אישנו לודג ינויצ גיהנמ :בגא) "הריפצה"

 הירפסה תואצוהב רואל התע הז אציש "בולוקוס םוחנ יבא" :םשב

 .תינויצה

 ףרטצה ,תינלופ תוברת גופס ולוכ לכ היה ןאירולפש פ״עא"

 והארמ ףאו תינלופה תיטסילאיצוסה העונתל ידמ ריעצ ליגב

 ןאירולפ רדוח — (ליצא) ״ץיצכאלש״ הארמכ היה ינוציחה

 ,ויבא וב לדגש ידוהיה יווהה לא אלפ חרואב (םירפא היה ומשש)

 ,קצולפ ,דורוגשיוו — .ם .נ ייחב תורושקה תורייעה ןתוא לא

 יתב לע ,ןהבש תדה ייח לע ,ןהינברו ןהידוהי לע ,קסוטלופ ,בוקאמ

 לע ,םתקוצמ לעו תורייעה ידוהי לש תוסנרפה לע ,תובישיהו שרדמ

 אוהו ,םיינלופה םינכשה לש םתאנשו ראצה ןוטלש דצמ תופידרה

 ,ידוהי שגר םג האלמ — שממ תילאגאש — האלפנ הנומת ובל רייצמ

 — המילב לע םייולתו םישולת םייח םתוא לש ,ידוהי רומוה םג

 אלא ,"יוליע״ה ויבא לש ותומד תא קר אל רייצמ אוה הז עקר לעו

 ,םימכח ידימלת ,םינבר לש תורוד םע ,ולש ןיסחויה תלשלש תא םג

 .ויפוי םג הזב .רפסבש לודגה אלפה והז ...םינואג

 לע ןוכר אוהשכ עתפל בולוקוס םוחנ עודיכ רטפנ 1936 יאמב

 :ומילשהל קיפסה אל רשא לארשי ירובג לע ןורחאה ורפס לש די בתכ

 תרחא ךרדב הז די בתכ ומילשה ןכמ רחאל הנש הרשע שולש"
 רורחישה תמחלמל זמר ובו הז יטטפ דרוקאב ."י״אב סיידוהי םירוחב
 בלל עגונהו הפיה ורפס תא ןבה ןאירולפ םייסמ ט״שת—ח״שת לש

 ."באה־םוחנ לע

 (1971 ,״בירעמ״ ,רזאל .ד)
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 ןעגנוקרעמאב — תורעה

 :האר)קסוטלופב ר״תיב דקפמ (ץנימרפפוק)ןתשוחנ בקעי

 .ץראב "ל״צא" ידקפממו (201 ׳מע ,ר״תיב"

 אלכב בשיו רסאנ הצרא ועיגה וירוהש ירחא םימי 3 ,1935*ב

 הינשה םעפב .תקקוחמה הצעומה דגנ הנגפה ןוגריא תמשאב ,ופי

 ףסוי ןב המלש לע ץדה רזג דגנ הנגפה ןוגריא ןוועב 1938־ב רסאנ

 םייקתהש "ל״צא" יניצק לש םרוקב רסאנ 1939־ב .ןויצל ןושארב

 יאבצ ןיד תיב י״ע ןודנו קשנב םינומיא תמשאב ,חריה רמשמב

 תעשל קוח יפל רסאנ 1946־ב .וכעב רסאמ תונש 10־ל — יטירב

 ןוגריא ןוועב בוש רסאנ הנידמה תמקה ירחא .ןורטלב — םוריח

 .הלמר אלכב — םימולישה דגנ הנגפה

 םידיקפתב אשנו ץראב תימואלה העונתב ליעפ היה תובר םינש

 .ץראב העונתה זכרמ רבחכ

 .למס־בר תגרדב ןוילעה לילגב רורחישה תמחלמב אבצב תריש

 .ביבא־לתב ותחפשמ םע רג

▼. 

 תנומת האר) רבקנ םשו השרווב רטפנ ל/,ז ןמרטוא ברה

 .(38 ׳מע ,הבצמה

▼ 
 עלעטיג יודפ ןייז ןוא ל״ז ב״וש רעגילק בייל־םייח 'ר
 רעוועשראוו רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז — רעטכאט רעייז ןוא

 .(46 ׳ז ,רגילק דוד ןופ לקיטרא עז) אטעג

▼ 

 םייב (340—341 ׳ז עז ,ךאש השמ לאפר) רעמזעלק עקבייל

 ןעמענוצנא חא םע יוו" :ןרעוו ןבעגעגוצ ףראד לקיטרא םענופ ףוס

 טעמכ עלא ,םיבשות רעקסוטלופ ,ךעלקינייא ץא ץז סעקבייל ןענעז

 יד ןופ ןעמוקעגמוא — רעלטסניק עטנאקאב לייט ץא רעקיזומ

 .ד״יה ,ןשטייד

* 

 ףראד — 385 ׳ז ,"עטרירעג ןעניז ןופ ןוא םעקינהרוחש הרמ״

 .(ןייטשמולב ףסוי טיול) :ףוס םוצ ןייז

* 

 ירפמ םה — ץיבונרהא םייח תאמ ״תודלי יקרפ״בש םיוותה לכ

 .ל״ז ץיבונרהא יבצ ׳ר ,ןזחה ויבא לש ויתוריצי

* 

 דבורא" ןענעז ייז יוו טיול ןראץעג ןבעגעג ןענעז ןקורדסיוא ליפ

 ־דנאטש ןשילאקיטאמארג־ןייר םעד ןופ שטאכ ,טאטש ןיא ךעגנאגעג

 .שרעדנא ןייז וצ ביוחמ סע זיא טקנופ

 טשינ זיא םישודק יד ןופ המישר רעד ןיא יוו ןגאלארקענ יד ץא

 רעשיערבעה ןופ עיפארגאטרא רעד ןיא הדפקה עגנערטש ןייק ןעוועג

 םירטפנ ןופ ןעמענ יד וצ גוצאב ןיא — ץכעגיילסיוא רעשידיי רעדא

 .םישודק רעדא

 גנאפנא) ז״ט ׳מע ,"טכיל 6״ גנונעכייצ רעד רעטנוא רעטרעוו

 ,"קירב רעד רעביא שוריג" גנונעכייצ רעד רעטנוא רעטרעוו ;(ךוב

 .ןי ע ־ד ו י ןופ — 396 ׳ז

 !ןפורעג יוזא — ג״א ;טנאמרעד ןביוא — ד״א 1 תובית ישאר

 םאד — ה״ד ;ערעדנא ןוא — א״א ;רעטייוו יוזא ןוא — וו״אא

 ןפיוא — נ״א ;ןכיילג םאד ץא — ג״דא ;טיילסדנאל — ל״ל ;טסייה

 ;טרעדנוה ראי — ה״י !ערעדנא ןוא — דנא״א !טייז — ד !ןעמאנ

 .ברק ליח — ק״ח ;הלומעת ליח — ם״תח
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 ןזיירג עטכירראפ — תויועט ינוקית

 ןזיירג עטכירראפ — תויועט ינוקית

 ןאזיטראפ ןייז ףראד — רענאזיטראפ רעשידיי רעד :449 ׳ז
 .(ןעגנונעכייצראפ *קאפושטש םחנמ)

:91 

 — סטכער ןופ !דרוש עט13 /׳עניב רעד ףיוא" סאלק סקאמ ,553 ,ז

 .ךרדה תציפק :ןענעייל ןעמ ףראד

 ןייז ףראד — (371 ר ,ינטיקנעלב .ש) רעטסוש עקידנעגניז

 .(ג״דא ,םרעדיינש ,םרעגניז :יוו) סרעטסוש

* 

 ,ןטנוא ןופ הרוש עט17) ליסכ המלש :שטיוואגארא ןד ,265 ׳ז

 .ליסק ןייז ףראד — (סטכער ןופ

❖ 

 ,ןביוא ןופ הרוש עט12) זייא סעקיבוק :טסארפ הרש ,308 ׳ז

 .רעקימש־זייא עקיזיר ןייז ףראד - (םקניל ןופ

* 

 ,367 ר עז ,ןאמלוב .א ,ןשטנעמדכקלאפ ןופ ןפיט) אווקוק שרעה

 .אפקוק :ןייז ףראד — (ןטגוא ןופ ,סטכער ןופ הרוש עט17

❖ 

 :ןייז ףראד — (372 ,ז ,תוינקדצ םישנ :עז) סעטתקדצ ,תקדצ

 .םעטתקידצ ,תקידצ

* 

 .רעוואפנטסעינ :ןייז ףראד — רעוואפמעטסעינ

 הרושב) אורקל ךירצ — רוטקריד ׳פשמ ,567 ׳מע ,לבאדוועדומב
 .האושב ופסנש (הנוילעה

* 

 ףסוי תב עקייח :ןטנוא ,סקניל ,569 ,ז ,גאלארקענ םעניא

 .לוש־סקלאפ רעשידיי רעד ןיא :ןענעייל ןעמ ףראד — דראבסארג

❖ 

 הדוגי ןושרג ןב לדנמ (הטמל דומע יצחב) 577 ׳מע ,לבא״תעדומב
 .תויכבו םינונחת רחאל ךא :אורקל ךירצ —

❖ 

 ןעמ ףראד — (יקצינראשט) קינלעמ ,583 ׳ז ,גאלארקענ םעניא

 .בייל הילדג רעדורב :ןענעייל

❖ 

 הרוש עטירד ,ינטיקנעלב .ש ,ךעגנוריסאפ ןוא ןדאזיפע" ,360 ,ז

 :ןייז ףראד — ןעזרעד טאה רע ןעוו ןוא :ןביוא ןופ ,סטכער ןופ

 .ןעזרעד טאה רע ןעוו לייוו

❖ 

 ׳פשמ ,ףד רעבלאה רעטשרעטגוא ,627 ׳ז ,גאלארקענ םעניא

 — האל טאטשנא :ןעמעג עטשיוטעגרעביא — גרעבנייטש השנמ

 .האל — הקברדדרש טאטשנא ןוא הקבר־הרש

 היספ םוקמב :תומשה ופלחוה — 555 םלש ׳מע ,לבאי״תעדומב
 ןייטשדלוג םייח םוקמבו ןייטשדלוג םייח תויהל ךירצ רסקוב בדו

 .רסקוב בדו היספ -
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 ןוב ןופ טלאהניא — רפסה ןכות

 רעקסוטלופ יד וצ — רתאו רתא לכב קסוטלופ יאצויל

 ןתשוחנ בקעי / טלעוו רעצנאג רעד ףיוא טיילסדנאל

 ח—ז.. (ץנימרפפוק;

 בי—י.ראטקאדער םעד ןופ — ךרועה תאמ

 וט.קנעדעג — רוכז

 רבע ןופ ןעלטיפאק - רכע יקרפ

 5 .... . יקציוואר םחנמ / היתודלותו קסוטלופ ריעה

 איבה) קשרהמ בקעי / (חפסנ) קסוטלופ תליהק לש התישאר

 8 . . . ..(ץיבוניצ השמ :סופדל

 10.דלפסוקראמ קחצי / תילכלכ חקיטסיטאטס

 11 ... . יקציוואר םחנמ / תורוד ןופ ףיול ןיא קסוטלופ

 קשרהמ .י / (עגאלייב) קסוטלופ הליהק רעד ןופ ביוהנא

 16.(שטיוואניצ .מ :קורד םוצ טכארבעג)

 18—20.עסערפ רעד ןיא — תונותעב קסוטלופ

 ץיכוניצ השמ - קסוטלופ ינבר

 21.הנטוקמ ,דל׳עשוהי ׳ר ןואגה ברה

 26 ...... . ןהכה רזעלא ׳ר דיסחה ןואגה ברה

 בד ייב ןעמונעגפיוא / ל״ז לרזעלא ׳ר ,בר רעקסוטלופ ןגעוו

 31.ןאמרעבליז

 31.יקסנעזדארג לדנוז ךונח ׳ר ןואגה ברה

 32.ןייטשפא החמש ׳ר דיסחה ברה

 33 . . . ןמרטוא ןהכה ןאמפיוק םלושמ םייח ,ר ןואגה ברה

 המדקהה ךותמ / לטניול יולה רכשי קחצי ךורב ןואגה ברה

 39 ... . ל״ז תינברה ותשא תאמ ״קחצי תכרב״ רפסל

 41 . . . . . . ךאש השמ לאפר / קסוטלופ ןיא םינבר

 עשוהי / ראי 100 עטצעל יד ראפ םינבר רעקסוטלופ

 42. . קישטמארבא

 םיקולא יאריו הרות ילודג לש תויומדו ם״יבוש ,ם״יצומ
 י־סטאג ןוא םינדמל ןופ ןטלאטשעג ןוא םיטחוש ,םינייד

 ןדיי עקיטכרופ

 44.ארבערס השמ / ןייד עטנ שרעה

 ןעמונעגפיוא / ןמלז־,דמלש ׳ר ,ןוז ןייז ץא טחוש עוואוו ר

 45.עשיטאטש ייב

 45.ץיבוניצ .מ י״ע אבוה / באז יניס ׳ר

 45.רעגילק דוד / ב״וש רעגילק בייל־םייח ׳ר

 השמ י״ע אבוה / קסוטלופמ ״הליפת־לעב״ה — ןמלז ׳ר

 46.ץיבוניצ

 ירבעה רפוסהו ןזחה ;קסוטלופמ ןהכ ליוונייז לאומש סחנפ דכנה

 47—48 .ץיבוניצ השמ / םיובנריב .ב .א

 ;ל״ז םיובנטכורפ החמש ךורב ;(הבישי־שאר)דנאפלעה קחצי ׳ר

 1 םעלהחמש ׳ר ,ףסוי השמ ;(רקנמ רעד) דראבלעג ףסוי השמ

 48—54 .... ארבערס השמ / םירפס רכומ לאיחי ׳ר

 57 .... . ןאפשנירג לאימחרי / ןאפשנירג שרעה דוד

 ןעוועג זיא סאוו טאטש א - התיהש ריע

 / (קילבכרוד א) טלאטשעג ןוא ןבעל שיטאטש ריא — קסוטלופ

 61.ךאש השמ לאפר

 73.(קעטעימ)ןאמרעבליז יכדרמ / ןעייסאש ףניפ

 ןט20 ןופ גנאפנא ןיא) לערוטלוק ןוא שימאנאקע — קסוטלופ

 79.ךאש השמ לאפר / (1927 זיב ה״י

 / 1925—1905 ןראי יד ןיא ןזעוו־הליהק ןוא בצמ רוטלוק

 84.יקסוואדאינש יבצ רזעילא

 תודוגאו תודסומ - ןענייאראפ ןוא סעיצוטיטסניא

 / קסוטלופ ןיא רעטנעצ־רוטלוק רעשידיי — סאג עקסראילטאק

 88.שטיוואנארא באז

 :(ןלוש - רפס־יתב)
 92.טסארפ הרש/ לוש "ענכעשוואפ" עשידיי יד

 99 . . . ןאמרעבליז (קעטעימ) יכדרמ / עיזאנמיג עשידיי יד

 109.יקסוואדאינש יבצ רזעילא / תוליפת יתב

 111.ארבערס השמ / לוש רעקסוטלופ עסיורג יד

 השמ ,ךאש השמ לאפר / םרערעל ןוא םידמלמ ערעזדנוא

 115—119.. קישטמארבא עשוהי ,ארבערס

 121.ןייטשמולב ףסוי / קנעב עשידיי

 122 . . . ןאפשנירג לאימחרי / ןייאראפ רעקרעווטנאה רעד

 / סרעראפ דיראי — סרעלדנעה־ןיילק ןוא רעקרעווטנאה

 123.(שטיוואמישאט) ןאמלוב אר־-א

 125 קענאשזאבא לאיחי / ןייאראפ־דלייקאב רעלענאיסעפארפ רעד

 127.יקסנילבערט המלש / קדצה תניל

 ,םיריוטקאד עשידיי ןופ ןפיט) סעיסעפארפ עיירפ

 :(ןטאקאוודא ,ןטסידנעד

 !קאבמאט בקעי ר״ד !רעוואשארפ ר״ד ;שטיוועינסינ רעב ר״ד

 לאומש !שטיוואקסאי ךורב !טראב ר״ד ;ינרוג ר״ד

 והיעשי .טנעד ר״ד ;ןאמיינ לדנעמ השמ ;שטיוואזאשזב

 128—130 ךאש השמ לאפר / שיטקילעד לדנעמ ר״ד ;יקסניזעשזב

 ;ריע ינב יפמ / טאטש ןיא םענייא ןגעוו — ריעב דחא לע

 ירורד רזעיבא ;ןאפשנירג לאימחרי ;ךאש השמ לאפר

 134—138 .ץנימרעפפוק
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 םעיצאזינאגרא ןוא ןעיימראפ — םינוגריאו תוגלפמ
 ןעמונעגפיוא / קסוטלופ ןיא םזינויצ ןופ ץארפשפיוא רעטשרע

 139.ןאמרעבליז בד ייב

 11929—1939 ןראי יד ןיא עיצאזינאגרא עשיטסינויצ יד

 140—142 .ןייטשנטכיל עשוהי / ...דאזיפע ןא

 147.ואדנאל שירעב בוד / הפוקת רענעי ןיא

 149—152 ןאפשנירג לאימחרי / לארשי תדוגא ילעופ !לארשי תדוגא

 158..לט םירמ / ריעצה רמושה

 162.(טייקנזיא) בוזיא השמ / ריעצה רמושה ןק

 / דלאוו רעוואלפאפ ןיא רידאנ השמ טימ שינעגעגאב א

 163.ןייטשדלוג יבצ

 164 . ןהכ־ןייטשנייוו הנח / רעטעפש טייצ א טימ ריעצה רמושה

 165.םיוב םהרבא / ריעצה ץולחה

 עשוהי ;יגטיקנעלב למהרבא / ןטסינומאק ןוא םזינומאק

 170.קישטמארבא

 174.דניקסיז לארשי / ״דנוב״ ןופ טייקיטעט יד

 178 ... . קענאשזאבא לאיחי / טייצ ןיימ ץא ״דנוב״ רעד

 ילעופ ; 1923—1939 ןראי יד ןיא ךויצ־ילעופ״ ןופ טייקיטעט

 184—199 . . .ינטיקנעלב .ש / גניר ךורב !ןטסיוויטקא־ןויצ

 201.(ץנימרפפוק) ןתשוחנ בקעי / ר״תיב

 ,ךעלדליב־טאטש ,ןפיט) טלאמעד ןופ קסוטלופ ןיא
 :(ןעגנורעדליש

 205 .■ארבערס השמ/ לאט א ןיא טאטש יד

 207 .. . ןהכךייטשנייוו הנח / ״סעקיעלא״ יד לסעג רעזדנוא

 והילא / ןלאטראווק !(דליב־תבש א) השודק ןופ תעל תעמ ןיא

 209—211 .ןאמלוב

 214—216 . . ינטיקנעלב .ש !טסארפ הרש/ קירב ענרעצליה יד

 :(ןשטנעמ ןוא ןעמייה - םישנאו םיתב) תונורפז
 221—229 וואלאקאס ןאיראלפ / (שידיי—תירבע) קסוטלופמ תונורכז

 241 ... . .... ץיבונרהא םייח / תודלי יקרפ

 261.שטיוואנארא ןד / םייה רעזדנוא

 263 ... . שטיוואנארא ןד / תונורכז עשילאקיזומ עניימ

 268 .(קי׳צקאפ) חספ חנ / .רימנ

 269 יקסוואדאיגש יבצ רזעילא / 1920—1905 ןראי יד ןופ תונורבז

 ןיימ ;טכארבראפ טייהדניק ןיימ באה ךיא ווו לטעטש ןיימ

 274—278 .קישטמארבא עשוהי / עטירבא ףראד

 281.קענאשזאבא לאיחי / תוחפשמ־רעכאמלטיה

 284 .ןיבור ןמלז / קסוטלופב ירוענ ימי

 286 ... . גרבדלוג יבצ / םירוענהו תודליה זוחמ לא עסמ

 291 ... . (ןייטשדלוג) קנרג (הידדנא) הנח / םירוענ ימי

 293 .ןמשיפ הרובד / (יקסנימובונ תיב) אבס תיב

 297 .. . יקטנימאוואנ בד עשוהי / תונורכז יד ןופ סאווטע

 300 .(שטיוואמישאט) ןאמלוב אדיא / םייח ןיימ

 301 .. . ןאמלוב והילא ןוא לעניק הרובד / זיוה רעזדנוא

 303 .ארבערס השמ / תונורכז־םייה

 307 . . טסארפ הרש / ״םוקמ ןטלא״ םעד ערעביא ריצאפש א

 ,ןמייקכעלגעזרעפ עשידיסח ןופ ןטלאמשעג ןוא ןפיט

 רעוט־ללכ ןוא ייטראפ ,שדוק ילכ ,סרענרעל־הרות

 313 . .ןאפשנירג לאימחרי / קינלעצ החמש ׳ר :ץנימ לדנעמ ׳ר

 ,רעטסוש רעב־בייל * רעכאמדלאג בייל עשוהי ; קינוועלא םייח

 ־אלפאק ןגחוי ;דזארד השמ־לארשי ;גרעבדניל שרעה־םולש
 -השמ ;יקסוועשטאכאס לווייפ ;רעכאמ לטייב רעד ;שטיוו

 .לגיפשדנארב םולש :חמשי לאומש ;ראטקעריד שרעה

 / םיובנשריק ץשרג ;שטיוואניוכ סלאכימ הנח ריאמ עשטיא

 314—317.דאש השמ לאפר

 317 . . דאש השמ לאפר ,ןייטשנטכיל עשוהי / רענאשזור לדנעמ

 318.יקצאק דוד / יקצאק םייח ׳ר

 318 ..... . ינטיקנעלב .ש / קינלעמ עשטמהדבא

 320 .ןימק השמ / גרבננורק ףסוי ׳ר

 320 .ןימק רתסא / ץכ ללה ריאמ ׳ר

 320 .. . (ןיטעטש) קעשזנארק עזיור / קעשזנארק לאומש ׳ר

 321.רעקספיל קחצי / רעקספיל ריאמ

 321 ... . קישטמארבא .י / רעכאמ־ךעלרעקוצ רעטלא רעד

 / בייל־לטאמ ׳ר ;דאש ןתנ ׳ר ;ןאזניווער עשטיא ףלאוו ׳ר

 322 .ןייטשנטכיל עשוהי

 יבצ־רזעילא / (עוועשעלק ןופ עדייז ןיימ) ירבע לארשי ׳ר

 322 .יקסוואדאינש

 323.מ .ג טיול / עוועשעלק

 324 .... ארבערס השמ / ראטנוב רעד דמלמ לציאדדדוהי

 325 .ןאמלוב והילא / ראיליפ רתלא

 לואש / אקסאלוו לוולעוו םייח ;ןטראגמיוב ריאמ־קחצי ׳ר

 326—327    ןטראגמיוב

 327 .ןאמלוב והילא / ןאד קחצי

 328 .. . ץכ־ןהכ הרופצ ;ירורד .דיסח / ץנעמרפפוק הקבר

 329 .תרבוח ךותמ / (רקשב) יאקרב ףסוי

 329 ... . והילא הלעב / (ץיבומישט תיבל) ןאמלוב אדיא

 330 .דג ןב הירא יפמ / ןמרבליז בד

 33*.ינטיקנעלב .ש / ןאמרעבליז יכדרמ

 332 .ןמרבליז־רלכיק הנל / ןמרבליז יכדרמ ילעב

 - קסוטלופ ינפ ,םינמאו םירפוס לש תויומד
 !דאושפ ועדגנש

 - רעקסוטלופ ,רעלמסניק ןוא רעכיירש ןופ ןטלאטשעג
 םוקמוא ןיא ענעטינשראפ

 334 .ןאד החמש / רעדיל ייווצ

 335 .יבטיקנעלב .ש / ןאד החמש

 336 .וואקינרעיפאפ .י / ןאד החמש

 337—338 .במאד ןרהא / רעדיל ייווצ

 338 . .(קישטמארבא .י טקישעגוצ) םיובגענעט .ש / במאד ןרהא

 340 .קישטמארבא עשוהי / םימואת דוד

 ־לאפר / עצפישזקס עקבייל ;(ןחדב ח1) יקסוואלאטאפ חנ
 340—341 .ךאש השמ
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 קסוטלופ ןיא רעטאעט
 342.ןיע־דוי / (רעטאעט־ןראטאמא) ןזיירקמארד

 343 ... .ןאמלוב והילא / זיירק ןשיטאמארד ןשידיי ןגעוו

 346 . . . . ןאמלוב והילא ץא אדיא / ןזאירוק ץא ןדאזיפע

 ־סאלק לדארפ / טייצ ןיימ ןיא זיירקמארד רעקסוטלופ רעד

 350 .שטיוואלפאק

 353 .םאלק (סקאמ) לטאמ / עניב רעד ףיוא

 355 .ןאמלוב והילא / רענטוק םהרבא

 ןעגנוריפאפ ןוא ןדאזיפע
 / לוש .טלופ רעד ץא ןאגייוו לארענעג ןופ ךוזאב רעד

 357 .(קעטעימ) ןאמרעבליז יכדרמ

 359 . . טייקנזייא קחצי / וק רעיורג רעד ןופ ףור רעגנאל רעד

 .ש / ״ןויצ ילעופ״ רעד ןיא םטכאנדצ־קיטיירפ א

 359 .ינטיקנעלב

 360 . . אקסניבמעד־ארבערס לחר / רכש ריא ןוא לארשי תאנש

 363 ..... . ןטראגמיוב לואש / ןראי רע30 יד ןיא

 ןשטנעמ־סקלאפ ןופ ןפימ
 !רעקעה־ץלאיד דוד ׳ר ;לאוואק לסאי ׳ר ;קעלאטנא לוולעוו

 366—367 .ןאמלוב והילא/ ״יבר״ רעד

 367 .. . עשיטאטש ייב ןעמונעגפיוא / יקסנילעשז למערבא

 / קאשטירג םעיורפ ;ךורב־םייח :סרעטסוש עקידנעגניז

 371.ינטיקנעלב .ש

 םעטתקידצ ןעיורפ - תוינקסעו תוינקדצ םישנ
 םנירעוט-ללכ ןוא

 373 .ןמדלוג הנינפ / גרבנזור הזור הגייפ

 373 .(גרבנירג הינמ) לט םירמ / השאב הנח

 373 .ארבערס השמ / (ןירעקעב יד) עשאב הנה

 ;ארבערס השמ / (שזאקעיפ לחר) עטבצק יד עשטכאר

 375-377 .. . (ןגמ האל) .מ .ל

 377—378 ןאצלאה הקבר / םיוב עכענ ;עקרעזעלג יד עזיור עגייפ

 378 ..החפשמה / ץעמ רתסא

 חסונ ןוא ןושל רעקסוטלופ - החסונבו הנושלב קסוטלופ
 379 .ץע־דוי / ןבעל ןוא ןדער טרא

 379 .קישטמארבא .י / ראלקלאפ רעקסוטלופ

 — הלג ןטכעלש א ןופ !עטריבג עמערא יד ;לפעק א ןא

 379—380 .ינטיקנעלב .ש / ךאלמ רעטוג א

 380 .ם .מ טיול / ״שיקסוטלופ״ ףייא ןאטעגפא

 381.ןשיטאטש א ןופ / תילט ןראפ ךיז טמעש רע

 ןוא טנלאשט א זיא ץז א !ןאט ליפש א ־ןיז לסיב א זיולב

 ענעריובעג ייב ןתולעמה־ריש ;ךיוי א זיא רעטכאט א

 קאווטיל א ;ןבראטשעג ךיז טכאמ עשטכאר !ךעלדיימ

 381—382 . . . ארבערס השמ / ןצראה ןיא םלצ א טגארט

 382 .ןטראגמיוב .ש / ״ארנידה ביכשד ארבכע״

 382 . .ינטיקגעלב .ש טיול/ ךעלעגעמ רימ ביג ןוא דאנ ךימ ףור

 382 ... .ןשיטאטש א ץפ / עניימ טשינ ןענעז רעדניק יד

 דיא ביג ןגעווסנייד ראפ !רעריסאק ראפ לאמא דאנ רימ ךאמ

 זיא סאד ;...זא ,ןסיוו וצ זיא טוג ;טלעג ץיק םיוא טשינ

 סאד :שרעדנא סעפע זיא קסוטלופ >דניק גולק א רעכיז

 רעקסוטלופ א זא ןוא !םייה א םוק לקייח !ךאל א זיא

 / טשיג ריבג ץיק רע זיא ןביירש טשינ ןאק ריבג

 383—384 .ןייטשנטכיל .י

 רעד ןוא ןאד עקלאומש !םכח עשטיא ןוא ןארפאש עשטיא

 384 .ןשיטאטש א ןופ / השמ רעצראווש

 םייב ןביילב ץוש סע לאז יוזא ביוא" !קידלוש ןענעז ייז

 385 .. ןטראגמיוב .ש / ךטלא

 ןוא ןעמענוצ !עטרירעג ןעניז ןופ ןוא סעקינהרוהש־הרמ

 385—386 .ךארפשסיוא רעקסוטלופ !ןשינעפורעביא

 387 .ןיע־דוי / !טאטש־םייה ,אטשינ רעמ טסיב

1939 
 ןעלטיפאק - הרובגו המיחל ,ןולדיחו האוש יקרפ
 טייקשידלעה ןוא ףמאק ,גנאגראפ ןוא םוקמוא ןופ

 391.ארבערס השמ / קסוטלופ שוריג

 ןלייצרעד רעקסוטלופ - םירפסמ סיאקסוטלופ
 393 .. . ןאמלוב והילא / טאטש יד ןעמוגרפ טאה׳מ דאנ יוו

 395 .(ואדנל) ןיטשניו הרובד / שוריגה

 396 .ארבערס השמ / קירב רעד רעביא

 398—400 יגטיקנעלב .ש / תונברק עטשרע יד ןופ !קראפסאלש םוצ

 401.ןאמצלאה הקבר / ״ריצאפש״ רעטצעל רעד

 402 . קענאשזאבא לאיחי / ןבירטעג טאטש ןופ זדנוא טאה׳מ ןעוו

 / םעדיוב א ץפ סענוראפש יד ךרוד — שוריג ןכאנ געט טכא

 405 .דניקסיז לארשי

 406 . ןהכ־ןייטשנייוו הנח / רעטאפ רעזדנוא טימ ךיז ןדייש רימ

 408 .. . ןאפשנירג לאימחרי / ךשוח ןטכידעג ןיא לארטש א

 410—414 . . .(ןייטשדלוג)ןלוג יאמש / (שידיי—תירבע) דנו ענ

 422 .גרעבנירג .י / (גנולייצרעד) לסיז עמומ יד

 רעדנאוו ןקיטולב ןיא
 426 .ראטקעריד ךורב / רעבמעטפעס ןט7 םעד

 433 ... . קינלעמ־דירפ עשטוג / ןגראמירפ א םעגייא ןיא

 434 .קינלעמ המלש / ףאהסוטש זיב לדוג ןיימ

 437 ץנארקנייוו בקעי / עוואפאפ ןיא ןיירא ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 440 .(םיובנטכורפ) לטייט הנח/ אנליוו וטיגב

 441 . . ץנארקנייוו־אקצעיווארק הוח / טייז רעשירא רעד ףיוא

 447 . . רענעפ ץמינב / המחלמ יד ןכארבעגסיוא זיא׳ס ראנ יוו

 455 .יתלא קחצי / גאז־גיז א ןיא שראמ רעזדנוא

 ־גטסעינ ףסוי / ןשינעגעגאב עטצעל ץא עטשרע ערעזדנוא

 462 .רעוואפ

 רעפמעק־אטעג ןוא־רענאזיטראפ
 468.ץע־דוי / ןאזיטראפ רעשידיי רעד

 468 קאפושטש םחנמ / ןאזיטראפ ןשידיי א ןופ ןעגנונעכייצראפ

 478 .(זגמ האל) .מ .ל / קעטפאג דורב
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 479 .ם .מ טכארבעג / המחלמ־טלעוו רע2 רעד ןופ ביוהנא ןיא דיילג

 480 ."תואטיגה תמחלמ״ ךוב ןופ / רעצנאל הוח

 :שידיימ םגרות ,קטפג .ב תאמ) "יל לבת יבחרמ ורצ"

 481.(קאסאב השמ

 לייטנא רעשידיי רעד :דיב ןופ / םיובנכייא (איגעשז) עבש

 482 ץיבונהכ השמ .7.5.67 /׳ץראה״ ;גנוגעוואב .טראפ רעד ןיא

 483 .שטיוואראטנאק השמ / שטיוואנאזאר יבצ

 483 ... . החפשמ יד / יקסנימאוואנ (לארשי) ראדיזיא

 ־ארבערס לחר / רעדירב ענעבמעד ענעמוקעגמוא עגיימ

 484.אקסניבמעד

 487 . . ארבערס השמ / רעפמעק־אטעג רער יקסניבמעד קחצי

 ןדיי ןא טאמש א - ןברוח ןכאנ קסוטלופ

 489 .גרעבנירג .י / לגיוו ןיימ ןופ דגאל.ןיא

 עשוהי / המחלמ יד דאנ לטעטש רעזדגוא ןיא ךוזאב א

 490  .קישטמארבא

 494 פפאר־יקסוואטאנגיא לטיג / 1950 לארשי זיב 1939 קסוטלופ ןופ

 495 (יבטיקנעלב) רעוואפנטסעינ הכלמ / געט ענעי ןיא — חנ ןיימ

 498 . .יקסנימאוואנ־רעמאהקאטש (אקטוג) לטיג / 1947 קסוטלופ

 503 םולבלעג יכדרמ / לכעטשיט־הלח עטכעוושראפ עקידתבש סאד

 504 .סוס השמ / 1939—49

 504 .ןימק רתסא / םיצאנה ימיב

 505 ... .ןאמרעדיינש .ל .ש / קסוטלופ שוריג ןופ םנ רעד

 507 . . ...יקצאגענש ףעזוי / קסוטלופ ןיא אטעג א

 507 . .יקסימאוואנ בד עשוהי / יקצעסאיפ ךורב ןופ םוקמוא רעד

 507 .אכבה קמע ןופ

 םילפונהו םימחולה

 508    .ץגוב באז

 508 .ןגרומטוג (יקסור) לארשי

 508 .. ..במולוג השמ

 509 .ןמרוג (קחצי) םהרבא

 509 .רבוסנוו הירא דוד

 509 .םייח בורג

 ... ןהכ בקעי

 ..קינלמ החמש

 ..שירפ עשוהי

 ..ינופצ לאינד

 ..ץיבולפוק ףסוי

 512.ץיבורטגק םהרבא

 513.דאיוביר ילא

 ..הגולבוניש גילז

 ..הגולבוניש והיעשי

 514 .... ..קפו׳צש לדנמ

 ־קאפושטש לכימ / לדנעמ רעדורב ןיימ ןוא בוטש רעזדנוא

 515.יזרא

 ורמאנש םירבד ךותמ ;(ץנימרפפוק)ירורד .דיסח / ןתשוחנ באז

 516.הטיסרבינואב הרכזאב

 טלעוו רעד דאנ ןיא רעקסוטלופ - םלועב םיאקסוטלופ

 517   . אזאשזב ריאמ / עקירעמא ןיא

 522 .. . דנאלדירפ עשוהי ,קענאשזאבא לאוי / עדאנאק ןיא

 526 .לעמראק ףסוי / עניטנעגרא ןיא

 530—532 .... קאטשנייוו לאפר / לארשי ןיא — לארשיב

 קנעדנא ןקיבייא םוצ - םלוע דבזל
 539—633 .ןגאלארקענ — לבא־תועדומ

 634 .םיקולא רוכזי

 635—660 .עטסיל םישודק — םישודקה תמישר

 662 .םימחר אלמ לא

 663 .ןבאגוצ — תופסות

 675 .ןעגנוקרעמאב — תורעה

 677 .ןזיירג עטכירראפ — תויועט־ינוקית

 678 .דוב ןופ טלאהניא — רפסה ןכות

 682 .רעדליב יד ןופ עטסיל — תונומתה תמישר
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 רעדליב יד ןופ עטסיל — תונומתה תמישר

 ארבערס .מ :טנכייצעג ,עפאמ־טאטש — ריעה תפמ

 קסוטלופ ןיא רעטרע עשיראטסיה ןופ רעדליב 4

 אבא :(גנונעכייצ) ןדיי עטשרע — םינושאר םידוהי

 21.הנטוקמ הל׳עשוהי ׳ר ברה

 38.ל״צז ןמרטוא ברה לש ורבק לע הבצמה

 39.לטניול יולה רכשי ברה

 40.םירפס עשינבר .טלופ ןופ רעטעלב־רעש

 45.ב״וש רקספיל ןמלזדומלש ׳ר

 46.ב״וש רגילק בייל־םייח ׳ר

 58.םיצאנה ימיב סרהנש לודגה תסנכה תיב

 63—66 .(ןשזאזייפ ןוא ןסאג ,רעזייה) טאטש רעד ןופ רעדליב 11

 87.(םערוט־סיש) "אטשאב"

 94—98 .לוש "רענכעשוואפ" רעד ןופ רעדליב 10

 100 ........... . ןאפפיל םהרבא

 105—107 .עיזאנמיג רעד ןופ רעדליב 7

 106.טאלראקש הרומה

 107.רקצוכנווו אביקע

 107.יקסבוזוק .א

 זיב 1924 ןופ (עטריטנאמער א) לוש יד ; 1923 זיב לוש יד

 ןיימעגלא) שרדמה תיב ,םישנ תרזע ,הווקמ ,לוש יד : 1939

 112—114.ארבערס השמ :טנכייצעג (דליב

 124.קראמ ןיא שיט א — קושב ןחלוש

 125 . 1939 ,ןייאראפ־ץלאה םעד ןופ רעדנירג

 131—134 . . (רעדליב 9) רוטלוק ןוא טראפס — תוברתו טרופס

 134.ץנימרפפוק והיעשי

 142.(טאקאלפ א) תיבה תכונח

 143—146 .ןטייקיטעט עשיטסינויצ ןגעוו רעדליב 8

 147.ץנימרפפוק הקבר םע ירבע םידלי ןג

 148.רגרפ הרומה םע ״הנבי״ רפסה תיב

 149 .. . 1928־ב י״וגא תונב לש הנושארה תיזוחמה הדיעוה

 150 • • • • *.״בקעי תיב״ רעדליב 2

 153—154 .(רעדליב 3) לארשי תדוגא ילעופ

 157.יתדה רמושה תצובק :רעדליב 2

 158—161.״ריעצה רמושה״ :רעדליב 7

 163 • .. 1926 ,קסוטלופ ןיא רידאנ השמ

 ג68.תונומת 2 :ריעצה ץולחה דעו

 108.(תונומת 2) וואשיליעב ץוביק

 169 . יאמל 1־ב יללכה ץולחה

 109.תויצולח תועונת יאצוי רעונ .בק

 171 .. .(ל״ז ינטיקנעלב למהרבא לש ודי בתכמ) עילימיסקאפ

 371.ןטסינומאק עפורג א — ״לאמש״ רעונ תרבח

 176—177 .רעדליב 4 :״דנוב״

 190."ןטסיראבגנוי״ דליב

 191—193.ןויצ ילעופ רעדליב 6

 194.םיובנשריק החמש

 201 ... ..ןתשוחנ בקעי

 203—204 .ר״תיב רעדליב 4

 217   (םאלש) ״קעמאז״

 218—219 . (רעדליב 6) רעקסוטלופ םעפורג — םיאקסוטלופ תוצובק

 220 אבא (גנונעכייצ) םוקפיוא ריא ןיא טאטש יד — הנואגב ריעה

 261.ב״וש ץיבונרהא יבצ

 271.אשידק הרבחה לש סקנפה רעש

 284 . . ןיבור םהרבאו בייל לאומש םע גרבנזור לש חמקה תנחט

 285 .רעונ תצובק

 292 .גנוקיטעטשאב לוש א — רפס־תיב תדועת

 294—295 .קאטראט סעקסנימאוואנ ןופ רעדליב 3

 299 .רעדליבדוחפשמ 2

 302 .אפרא ןופ יירעקעב — אפרא תיפאמ

 309 .ףארב אלעכ

 309  .גנונעכייצסיוא — תונייטצה

 310.םוקמ ןטלא ןפיוא טאטשראוו־ראילאטס א

 312.״ןאטסישפ״ רעד

 326 .ןטראגמיוב ריאמ־קחצי

 330 .ןמרבליז בד

 331.ןאמרעבליז (קעטעימ) יכדרמ

 333 .יאמל 1־ב ״ריעצה רמושה״ תכולהת

 333 .ליעפ ינויצ רעונ תצובק

 334 .ןאד החמש

 336 ... . רעכיב־רעדיל סנאד החמש ןופ רעטעלב־רעש 2

 337 .במאד ןרהא

 344 .קסוטלופ ןיא זיירקמארד רעד

 349 .ןעגנודלעמ רעטאעט ןוא סעקמארגארפ

 351 . י.רעדליב־ענעצס 2

 ־ארפ !(שזאטנאמ) עניב טלעוו רעד ףיוא םאלק לטאמ

 353—354 .סעקמארג

 369 ... .(ענזיצאק רתלא :אטאפ) עמערא ראפ טייצלאמ א

 370 .. טעטימאק־ספליה

 370 . 1935 ךיק־רענלעז יד — םילייח רובע חבטמ

 372 .(רעדליב 4) תוינקדצ םישנ

 375 .(שזאקעיפ לחר) עטבצק יד עשטכאר

 388 .קסוטלופ ידוהי לש שוריגה תלחתה םוקמ

 389 ידוהיה תורבקה תיבמ תורוקע תובצממ — (קפז) הריטל תוגרדמ

 392 .אבא תאמ (דטנומ) שוריגהמ ׳א רויצ

 397 .אבא תאמ שוריגהמ ׳ב רויצ

 421.ןלוג יאמש רפס רעש

 425 .אבא/ג רויצ

 438.ואכדל הסינכה רעש

 . . . (ץנארקנייוו) אקצעיווארק הוה

 (עפורג־רענאזיטראפ א ןשיווצ) רתלא קחצי
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 465 .ןאזיטראפ םלא רעוואפנטסעינ ףסוי

 475 ... . קאפושטש .מ ןופ נ״א טנעמוקאד־רענאזיטראפ

 478—480 ........ (רעדליב 4) קעטפאג ךורב

 483 .שטיוואנזאר יבצ

 485 .(הרשכה ףיוא) יקסניבמעד עשיז

 486 ."טריצאפש" — יקסניבמעד עיניפ

 487 ... ..יקסניבמעד קחצי

 492—493 .(רעדליב 3) 1958 קסוטלופ

 500—502 .... גירק םעד דאנ טאטש רעד ןופ רעדליב 7

 508—115 .(תונומת 16) םילפונהו םימחולה

 516  .ןתשוחנ באז

 519.קראירינ ןיא לכלוש רעקסוטלופ םאד

 520 .(עילימיסקאפ) סולשאב־עיצולאזער

 521.עקירעמא ןיא טעטיפאק רעקסוטלופ רעד

 522 .אטנאראט ןיא ל״ל .טלופ ץפ ףורפיוא

 523 .גנוקעדפיוא הבצמ

 ־בורח יד ןופ סקנפ םענייפעגלא ןיא טאלב רעקסוטלופ א

 523 . . עפארייא־חרזמ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ענעראוועג

 524 ... . רוכרכ ןיא עיראטאלאבמא — רוכרכב האפרמ

 525 .אטנאראט ןיא טפאשנאמסדנאל .טלופ

 526 .שזאצנאמ השמ

 527 .גרעבנזייא הירא

 527 .טקא־רוכזי א

 528 . . עניטנעגרא ןיא ל״ל רעקצארע0־.טלופ יד ןופ טעטימאק

 530 (1952 ,א״ת) םירבח־טעטימאק ןוא־טאר־דנאל .טלופ ןופ דליב א

 531 . . (15 םולבנליל ׳הר ,א״ת) קסוטלופ יאצוי ץגרא תמתוח

 534 .ל״וח ןופ ל״ל טימ שינעגעגאב עכעלדניירפ

 536 .ביבא־לת ןיא הרכזא ןא ןופ רעדליב 2

 — לבא־תועדומ) קנעדנא ןקיבייא םוצ — םלוע רכזל

 רעדליב — םירטפנו םישודק לש תונומת :ןגאלארקענ

 539—633 .(םירטפנ ןוא םישודק ןופ

 663 .רגנוא לאקזחי

 673 .קסוטלופ תיב !״םהרבא רוא״ ס״נכהיב

 674    . לארשיב א״דגמל המורת :סנלובמא



 וספדוהש די יבתכל תיארחא ךורכז־רפס־קסוטלופ" תכרעמה ןיא
 תכרעמל הנפי ,ספדנ אלש ולש רמוח לבקל שקבמה .רפסב
 .הנעיי אל ךכ רחא יכ ,םימי שדוחל דעו רפסה לש ותעפוה ךיראתמ

 תכרעמה

 !טיילסדנאל יד ראפ גנוכאמטנאקאב

 ךעלטראווטנאראפ טשינ זיא ךורכז רפס־קסוטלופ" עיצקאדער יד
 ןיא טקורדעגפא ןראוועג ןענעז עכלעוו ,ןטפירקסונאמ יד ראפ
 עטקורדעג טשינ ערעייז ןעמענפא ןליוו עכלעוו ,יד .ךוב
 עטאד רעד ןופ עיצקאדער רעד ןיא ןדנעוו ויז ןפראד ,ןלאירעטאמ
 רעטעפש .םעדכאנ טייצ שדוח א וצ זיב ןענישרעד זיא ךוב סאד ןעוו

 .ןרעוו טרעפטנעעג טשינ ייז ןלעוו

 עיצקאדער יד
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